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G. B. Joshi 

(1897 — 1982) 

Guracharya Bheemacharya Joshi was born in a respect- 

able family at Hombal, Tq. Gadag on 21 March 1897. After 

his secondary education at Gadag and Dharwad, he studied 

in Ferguson College, Poone. He took to the study of Sanskrit 

at Bangalore. ‘He studied Tarka under Pandit Yajnavithala- 

charya and Vedanta under Pandit 11110153187 and 

Narasimhacharya Varakhedi at Gaya, 

He served as Head Master of Basaveshwar High School, 

Bagalkot till 1926 and then joined Municipal High School, 

Gadag as a teacher. Took B.T, and M.A. in 1934 and 1936 
respectively. He served in school at Laxmeshwar and 

Shirahatti for some time, An ardent educationist he started 

an ideal school- ''58680/08/ Shikshana Griha’’ which ran for 

some years. After his retirement from services in 1962, he 

devoted - all his time and energy for creative and research 
work, 

°  Hewas a father of 16 children; wellknown Hindustani 

Music Artist Shri Bhimsen Joshi-is his eldest son. 

°° Hehas written novels in Kannada viz, ಅನಂತ, ಮೇದಿನಾಪುರದ 

ಮಲ, `ಶಿವನಹಳ್ಳಿ ಶಾನುಭೋಗ (in press); ಪ್ರೇಮಾಹಂತಿ (translation ೦1 

1೫612) ಭಾರತಮಾರ್ಗ NE of Passage to India}; 
Research works viz, ಭಾರತೀಯ ಶಬ್ದವೃುತ್ಪತ್ತಿಯನ್ಲಿ ಸ್ಸೊ ಟದ ಸಾ ನ ವಿಶ್ವ ಧೂ 

ಗಳು, ಕನಸಿನ ಕಾಣಿಕೆ, ಗೀತಾವಲೋಕನ, ಸಂಸ್ಕೃತ-ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದ ಕೋಶ Raghav~ 

endra Vijaya, Nyayasudha, Shri 2002/9108 His life and 

works. 

His works now available for sale : 

1) ಗೀತಾವಲೋಕನ (ಸಂಪುಟಿ ೧, ೨, ೩) Rs. 75-00. 

2) ಸಂಸ್ಕೃತ-ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದಕೋಶ (ಸಂಪುಟ ೨) Rs, 5-00 ' 
3) ಕನಸಿನ ಕಾಣಿಕೆ Rs. 16-00 

4) Shri Raghavendra His Life and works | 

(WW to Vill Volumes) Rs. 40-00 

5) . Nyayasudha Rs. 3-00 

(Postage Extra) 
Please write to :— 

Smt. Godabai Guracharya ತಂಗ 

“Gururaj Prakashana'’ 

Extension, Gadag - 582101 

GURURAJT PRAKASHANA, GADAG 
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This Book is 

Published with the Financial Assistance 

of 

Tirumaia Tirupati Devasthanams 
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ಅಪ್ಪಣೆ 

ಅಪ್ಪ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ 



ಎರಡು ಮಾತುಗಳು 
ಸಹೈದಯರ ಶುಭೇಚ್ಛೆಯಿಂದ, ಗುರು-ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾಲ್ಕನೆಯ 

ಅಧ್ಯಾಯ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಗೀತಾವಲೋಕನದ ಮೂರನೇ ಸಂಪುಟವನ್ನು ಓದುಗರ 

ಕ್ಸೆಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹರ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ತಂದೆಯವರು (ಲೇಖಕರು) ತೀರಿ 

ಕೊಂಡು ಒಂಭತ್ತು ವರ್ಷಗಳಾದವು, ಆದರೂ ನಮಗೆ ಈ ಸೆಂಪುಟಿನನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು 

ಬಹಳೇ ವಿಳಂಬವಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ; ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಹಾಯಕತೆ. 

ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ನಮಗೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಒದಗಡೇ 
ಹೋಯಿತು. ಅಂತೂ ಕೊನೆಗೆ ಆ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ ನೊರೆ ಹೋದಾಗ, ಈ 

ಗ್ರಂಥದ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಅರ್ಧದಷ್ಟು (೬,೮೯೬/-) ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಶ್ರೀ ತಿರುಮಲೆ 

ತಿನ್ಮುಸ್ಪನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಧನ ಸಹಾಯ ರೂಪವಾಗಿ ನೀಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾ 

ಹಿಸಿದ್ದ ರಿಂದಲೇ ಇದರ ಪ್ರಕಾಶನದ ಕೆಲಸ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು 

ಇನ್ನುಳಿದ ಎರಡು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಗೂ ಧನ ಸಹಾಯ ನೀಡುವಂತೆ ತ್ರೀ ನೆಂಕಟಿರಮಣನು 

ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೇರಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. 

ಲೇಖಕರು ನನ್ಮೆದುರಿಗಿಲ್ಲದೆ ಇಂಥ ವಿದ್ವತ್ ಪೂರ್ಣವಾದ ಗ್ರಂಥದ ಪ್ರಕಟನೆಯ 

ಕಾರ್ಯವು ಬಹಳೆ ಕಷ್ಟ ದ ಕೆಲಸ. ಸಹೃದಯ ಓದುಗರು- ವಿಮರ್ಶಕರು ಈ ಪುಸ್ತ ಕದ 

ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಗುಣ-ದೋಷಗಳನ್ನು ಕಂಡಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಅಸಹಾಯಕತೆಯನ್ನು 

ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮನ್ಸಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಇಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ 

ಕರಡುಪ್ರತಿ ತಿದ್ದುನಿಕೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ತ್ರೀ ವ್ಹಿ ,ಆರ್. 

ಗೋಡಖಿಂಡಿ ಮಾಸ್ತರರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾರವನ್ನು ಹಗುರುಗೊಳಿಸಿ 

ರ್ ಬ ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞ ತೆಗಳನ್ನು 

ಈ ಗ್ರಂಥದ ಮುದ್ರಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ರಿಯಾಯತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ; 

ಈ ಸಂಪುಟಿನನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ “ನ್ಯೂ ಗದಗ 

ಸ್ರಿಂಟಿರಿ”ಯ ಒಡೆಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸದ್ಮನಾಭಾಚಾರ್ಯ ಹೊಂಬಾಳಿ ಹಾಗೂ ಅನರ 

ಪುತ್ರರಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೊಂಬಾಳಿ ಇವರುಗಳನ್ನು ಹೃತ್ಪೂರ್ನಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೀವೆ. 

ಲೇಖಕರು ಬರೆದಿಟ್ಟ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು (ಐದು 

ಮತ್ತು ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು) ಒಂದೇ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸು 
ವುದು ನಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬಯಕೆಯಾಗಿದೆ, ಕರ್ತವ್ಯವೂ ಆಗಿದೆ. 

ಗದೆಗೆ ೧-೪-೧೯೯೧ ಸುಶೀಲೇಂದ್ರ ಜೋಶಿ 

ವಿಳಾಸ : (ಪ್ರಕಾಶಕರ ಪರವಾಗಿ) 
ಮತಿ ಗೋದಾಬಾಯಿ ಗುರಾಚಾರ್ಯ ಜೋಶಿ 

"ಗುರುರಾಜ ಪ್ರಕಾಶನ' ಕೆ. ಸಿ, ರಾಣಿ ರಸ್ತೆ, 

ವಮುಸಾರಿ ಗದಗ. ೫೮೨೧೦೧ 
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ಅವತರಣಿಕೆಯು : ಹಿಂದೆ ೩-೩೦ ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ನಿಗೆ 

ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದೂ ೩-೪೩ ರಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಯಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚೆ ,ನವನಾದ ಪರಮಾತ ನನ್ನು 

ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಕರ್ನ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಣು ವಿನ ಜ್ಞಾ ನವನ್ನು 

ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ... ಈ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪೂರ್ವಿಕರು ಅನು 

ಸರಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಭಗವಂತನು ಸ್ವಲ್ಪು ಇತಿಹಾಸ ಸವನ್ನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. 

ಉಮಾಶಂಕರ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗೀತಾವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ 

ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. *'The subtle 1೧11108166 philosophy 

of Karmayoga enunciated by Lord Krishna did not give a 

satisfactory solution to Arjuna’'s mental tussle of a choice 

between action and inaction. Geeta accepts that 

Purusha is the conscious Being but inactive and that Prakriti 

is the sole actor but not mechanical or Blind. Though Purush 

is not the Actor he is ths Lord of PrakritivwesLord Krishna could 

see through this tussel of Arjuna's MiNd...se the principle of 

Karmayoga is not a new concept but that it is an eternal law 

of Existence laid down by the Divine and continued from age 

to age Thus the question of Avatar has come in.’ ಅದರೆ 

ಗೀತೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಪುರುಷನು ನಿಷ್ಟಿ )ಯನಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತನೇ 

ಕಾಗೆ ಕಳಗೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಹುಟ್ಟುತ್ತೀನೆ ಎಂದು 
ಹೇಳಿದಾ ನೆ. 



3 ಅಥ್ಯಾಯ ೪ 

ಲೆ ಇನು (ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು) ನಾಶರಹಿತವಾದ ಮೋಕ್ಷ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವ ಇ 

ದೆಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಜ್ಞಾ ನೋಪಾಯವನನ್ನು ಸೂರ್ಯನಿಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೂಯ 

ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಮನುವಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಮನುವು ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಇಕ್ಷ್ವೂಃ 

ಹೇಳಿದನು “ fea (The father of the seventh Manu he 
called Vaivaswata) the progenitor of the present human 1: 

Krishna who was possibly the pupil of a priest of the su 

here made atrogate to himself the position of the Sun's G 

(Hil) 

ನಿಶೇಷ ಟಿಪ್ಪಣೆಗಳು : 

ಇಡೀ ಗೀತೆಗೆ (ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ) ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಸಂಗತಿ ಏನು? ಇಕ್ಲ್ವಾ' 

ಮನುವಿನ. ಮೂಗಿರಿಂದ ಅವನು ಸೀತಾಗ ಹುಟ್ಟಿದನು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ 

ಮೊದಲು ರಾಜನೆಂದು ಆಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಳಿದನು. Archie. J. Bahm say 

his Bhagvadgita~ ‘He is the reputed son 01 Manu... 

point being made here is that this principle which is be 

taught is so essetential to the nature of things that | 

known to the very first beings.’ ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದಿನದಾದ ೩ನೇ ಆ 

ಯದಿಂದ ೪ನೇ ದಾದ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಹೇಗೆ ಸಾಗಿದೆ? ಎಂಬುದ, 
(ಅಧ್ಯಾಯ ) ಸಂಗತಿಯನ್ನೂ ಸ ನೋಡಬೇಕು. 

ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು “ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಗಣಗ. (ಸೆ 

wT: ೫೫೫77೫5೫೫4೩ 717೫೪೪೯೯: ಇರಾ: ಕಜೆಬಿಗ1೫೫%. 

fag ಇ wag sada; ೧೫೧೯೮: ೪೫೫51) ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಆಃ 
ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಜ್ಲಾ ನನಿಷ್ಕಾ ರೂಪವಾದ, ಸನ್ಯಾಸದಿಂದ ಕೂಡಿದ, ಕರ್ಮಯೋಗನೆ 

ಸಾಧನದಿಂದ ಪ್ರಾಸ್ಯನಾದ ಈ ಜ್ಞ್ಞಾನಯೋಗವೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಗೀತಿಯ ತಃ 

ಭಗವಂತನು ಈ ಜ್ಞಾ ನ ಯೋಗವನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಆದು ಈಸ್ಟ ವೃತ್ತಿ ಲ: 

ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ; ಸರ್ವನೇದದ ಸಾರವೂ ಆಗಿದೆ” ಎ 

ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಸನ್ಯಾಸದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಜ್ಞಾ ನ ಯೋಗವೇ ಇಡೀ ಗೀತಿ 

ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಆಧ್ಯ್ಯಾ 

ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇದಾರ್ಥವು, ಪರಿಸಮಾಪ್ತವಾದ ವೇದಾರ್ಥನಃ 

ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಬಂದುದೆಂದು ವಂಶವನ್ನು ಹೇಳಿ ಆದನ್ನು ಈಗ ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾನೆ. 

ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಎರಡೂ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 
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ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಅನುಯಾಯಿಗಳೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವುಳ್ಳಿವರಾಗಿದ್ದಾಕೆ. 
ನೀಲಕಂಠರು ಶಂಕರ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಉದ್ದರಸ $೫ ref ೧೫೫೬೩- 

seated wd srafacsoe ೧೯೫೫೪೧೫೧೫೫1 

ಇ1೫ಗ ೫೫ I “ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಕ ಸಮಾಧಿಯ 
ವರೆಗೆ ಇರ.ವದೆಲ್ಲವೂ ಕರ್ಮಯೋಗವನಿಸುವದು. ಜ್ಞಾ ನನಿಷ್ಠೆ ಗೆ ಸಾಥನನಾದುದು. 

ಕ್ಷತ್ರಿಯರಗೆ ಸನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಆಧಿಕಾರವಿಲ್ಲದಿರುವದರಿಂದ ಅಂಥ ರಾಜನಿಗೆ ಈ ಕರ್ಮ 
ಯೋಗವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.” ಎಂದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆದರೆ ಅವರು ಜ್ಞಾ ನಕ್ಕೆ 

ಅನಧಿಕಾರಿಗಳೆಂದು ಹೇಳುವದು ತಪ್ಪು... ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೀಯಾಳಿಸಿ 

 ಮಾತಾಡುವದು ತಪ್ಪು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ೫! ೫೫೫೫ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

೫5ರ ಮಧುಸೂದನ ಸರಸ್ಸತಿಯವರು. ೫] ಯಬ ಯು! 

wears ಸತಗ ಹರಗಿ ೫೫೫೫ weafeafiard 

ಈ ಯೋಗವು ನಾಶರಹಿತನಾದ ವೇದದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಕ್ಕಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿರು 

ತ್ರದ, ಮತ್ತು ಇದು ನಾಶರಹಿತವಾದ ಮೋಕ್ರನೇ ಫಲವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಗವು 

ಠಪ್ಪದೇ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವದರಿಂದ ಇದು ಅವ್ಯಯವೆನಿಸುತ್ತದೆಂದು ಹೆಳಿದ್ದಾರೆ. 

ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯಿರು- ಈ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ 

ಯಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. “ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧವುಳ್ಳ ಮುಮುಸ್ರುವಿಗೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಜ್ಞಾನ 

ಯೋಗದ್ದ, ಅಧಿಕಾರವು ಬರುವದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಅವನು ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನೇ 

ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಜ್ಞಾ ನಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವನು ಕರ್ಮಯೋಗ 

ವನ್ನೇ ತಾನು ಕರ್ತವ್ಯನೆಂಬ ಅನುಸಂಧಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕರ್ನುಯೋಗನನ್ನೇ 

ಅಚರಿಸುವದು ಒಳಿತು ಎಂದು ಕಾರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 

ಭಗವಂತನು ಥಿವೇದಿಸಿದನು. ಈಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೇಂಕಟಿನಾಥರು ಹೇಳು 

ವಂತೆ ಆ ಕರ್ಮಯೋಗವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದುದ್ಕು ಅದು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ: 

ಆದರ ಸ್ನ ೈರೂನವನ್ನು ಆದು ದಿ ಸನಿಧವಾದುದನ್ನ್ಯೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾ ನಾಂಶ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ 

ರುವದನ್ನೂ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕ ಅವತಾರವನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. 

ಇದು ರಾಮಾನುಜರು ಕೊಟ್ಟ ಸಂಗತಿಯು. ಇದರಲ್ಲಿಯ ದೊಡ್ಡ ಕೊರತೆ 

ಯೆಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ ಅವನ ವರ್ಣನೆ 

ನಡೆದಿದೆ... ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ೪೨-೪೩ ನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಮ: ಎಂದರೆ 

ಗವಂತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ೫1೫ ನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾನವು ಕರ್ಮಯೋಗದ 
ಅಂಶನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ನಿರ್ಬಂಧವೇಕೆ ? ಜ್ಞಾನವು ಕರ್ಮಯೋಗ, 
1 
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ಜ್ಞಾನಯೋಗ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಎಲ್ಲ ಯೋಗಗಳಿಗೂ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಯೋಗಗಳ ಈ 

ತಳಹದಿಯನ್ನೇ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಗೆ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇ ಆಧ್ಯಾಯಡ 
೩೨-೩೩ ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮತವನ್ನು ಆನುಸರಿಸುವದರಿಂಡ ಸುಖವೂ ಅದನ್ನು ಪರಿತ್ಯಜಿಸು 
ವಡರಿಂದೆ ದುಃಖವೂ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆಜೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿ ಈ ನಾಲ್ವನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 

ಅದು ತನ್ನ ಮತವು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪೂರ್ವೇತಿಹಾಸಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. 

ಆದುದರಿಂದಲೇ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಈ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾ ಅವತೆರಣಿ 

ಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಕ್ಲಷೆ:೫ಸ: ನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದೂ ಎಲ್ಲ ಕರ್ನು 
ಗಳನ್ನೂ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಜೇಕೆಂದೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾ ನಗಳನ್ನು ಈ 

ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿಜೆಯೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. (gaffes ೪೫ 

ಕಹಗ್ನ) ಪೂರ್ವಿಕರು ಈ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

William ೧. Judgeರು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ: - 

“ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ನು ಯೋಗದ ವಿಷಯವನ್ನು ಎತ್ತಿದನು(ಯೋಗ 

ಎಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಸಂಗ ಮತ್ತು ಅವನೊಡನೆ ಸಂಗದ ಉಪಾಯ) ಈಗ ಆ ಯೋಗದ 

ನಿಷಯನಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟನಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯನ ಆಂತಃ 

ಕರಣ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ತೂರಿ ಚಲ್ಲುವದರಿಂದ ಅವುಗಳಕಿಂತ ಬಲವುಳ್ಳದ್ದೆನಿಸುತ್ತ ಡ್ಯ 

ಆದುದರಿಂದ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಆತ್ಮಸಂಯಮನವನ್ನು ಬೆಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉಪದೇಶಿ 

ಸುತ್ತಾನೆ. ಅದರ ಬಲದಿಂದ ಅನನು ಕೋಪವನ್ನು ಹತ್ತಿ ಕೃಬಹುದು. ೪ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 

ದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಿ ಯುಗದ 

ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಮೇಲೆ (ಮನ್ವಂತರದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ) ಒಬ್ಬ ಮಹಾತ್ಮನು 

ಅವತರಿಸಿ ಹೊಸ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿದರೆ,ಅವು ಮುಂದಿನ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ 

ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರಳಯವು ಸಮೀಪಿಸುವದು.” 

ತಣ ಇದು ೫ ಕೈ ವಿಶೇಷಣವು. ಶಂಕರ ಮತದನರು "ಈ ಯೋಗವು 
ವೇದವೇ ಮೂಲವುಳ್ಳದ್ದಾಡುದರಿಂದ ಇದು ಆವ್ಯಯನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ರಾಮಾ 

ನುಜರು' ಇಡುಕಿ781ೌ4 ಸ್ಟಡ್ ೫ಗಗಮತ್ತು ಕನ ಅದುದರಿಂದ 
ಇದು ಈಸ ವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ತಾತ್ಸರ್ಯದಲ್ಲಿ 

TEAR ಶತ saad sad 7180 rf ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 
ಈ ಪಂಚರಾತ್ರಾಗಮವು ವೇದಾರ್ಥ ಪೂರ್ವಕವಾದುದೆಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಮಧ್ಯಾ ಸ ಚಾರ್ಯರು ತಾತ್ಸರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ : "ಹಿಂದೆ 
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ಹೇಳಿದ ಜನ ಕರ್ಮಗಳ ವಿಶೇಷ ವಿಸ್ತಾರಪು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 

ಸದ pe ಮಾತನ್ನು ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ) ಇ7ಳೆಕ್ಸತೆತಸ್ಗ id ಗ್ಗ 

adtsfas! aq ಕಳಿ ಇ ಫೌಕಿಸ ಗೌ777ರಾಗತಇತಗ್ಗಗಗ | ಎ ಲ್ಲ 
ಸಂಚರಾತ್ರಾಗಮವನನ್ನು ವೇದಾರ್ಥದ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಆ ಸಂಚರಾತ್ರಾ 

ಗಮದ ಸಂಕ್ಷೇಪನೇ ಈ ಗೀತೆಯ ಗೀತೆಯು. ಆದುದರಿಂದ ಗೀತೆಗೆ ಸಮವಾದುದು 

ಯಾವದೂ ಇಲ್ಲ.” 

ಈಗ ಈ ಶ್ಲೋಕದೆಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಯೋಗವು ಭಾಗವತ ಧರ್ಮನೆಂದು ಡಾ. 

ಗಾಂಡಾರಕರರು ತಮ್ಮ ್ಥaishnavism and Shaivism ದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

“In the meanwhile we will turn our attention to’ the ೯1816- 

ment that the Ekanta Dharma founded by Vasudeva has been 

explained in the Harigita and on the occasion when the 

armies of the Kurus and the Pandavas stood face to face and 

Arjuna 108% heart The allusion is of course to the Bhaga- 

೪8೮0118.'' ವಾಸುದೇವಥಿಂದ ಪ್ರ ತಿಷ್ಠ ತವಾದ ಏಕಾಂತೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹರಿ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 

ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಕೌರನ ಸಾಜ ಸೈನ್ಯ ಗಳು ಎದುರು ಬದರು ಿಂತು ಯುದ್ಧ ಕ್ರೈ 

ಸನ್ನ] ದ್ಧ ನಾದಾಗ ಆರ್ಜುನನು ವಿಷಣ್ಣ ನಾದಾಗಲೂ ಈ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದು ಗೀತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆಂಬುದು ಸ್ಪ ಷ್ಟನಾಗಿದೆ. 

ಸುಮತೀಂದ್ರರು ತಮ್ಮ ಭಾವರತ್ಸೆ ಕೋಶದ ಈ ಆಧ್ಯಾಯಡನ್ಲಿ ೧) ಪರೆ 

ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ೨) ಕರ್ಮಭೇದ ೩) 'ಜ್ಞಾನ ಮಾಹತ್ಮ ಕ ಎಂಬ ಮೂರು ಏಷಯ 

ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾ ಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ಲೋ. ಓಳಕರು ತಮ್ಮ ಗೀತಾ ರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಟಿಪ್ಪಣೆ 

ಯನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿಯ ನಾರಾಯಣಿಯ ಉಪಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಈ 

ಭಾಗವತ ಧರ್ಮದ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ರಕತ ಕ್ಟ ಶರ: RE: ೫೫೯ 1 
gy ಔಷ! ತಗ್ಗರ್ಗಕ್ಟ STATA ॥। 
ya ng ed: ಸೌತೆ qo 
sft gfoftarg ೫೫7೫೫೧೫೯೫೪೬೪೬೯: 

“ಮೊದಲು ಭಗನಂತನಿಂದ ಶ್ವೇತ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ನಾರದನಿಗೆ ರಹಸ್ಯದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹ 

ದಿಂದೆ ಸಹಿತವಾದ ಈ ಧರ್ಮವು ಬಂದಿತು. ಇದೇ ಮಹಾಧರ್ಮವನ್ನೇ ರಾಜನೇ | 
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ಹರಿಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮಾಸನಿಧಿಸಹಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ.” ಹೀಗೆ ವೈಶಂಪಾ 

ಯನನು ಜನಮೇಜಯನಿಗೆ 1 ಮುಂದೆ "ವಿಮನಸ್ವನಾದ ಆಜು: ನನಿಗೆ 

ಈ ಧರ್ಮನನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ” ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದೆ. ಹೀಗೆ ಗೀತೆಯು ಭಾಗವತ ಧರ್ಮದ 

ಮುಖ ಗ್ರಂಥನೆನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ... ಹೀಗಿದ್ದೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಭಾಗವತ 

ಧರ್ಮದ ಟು ಮಾಡೆಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿನಿದ್ದಾ ರೆ. 

ಆದಕಿ ಮೋಕ್ಟ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಣ: ಕಗ್ಗಿ ಕಷ್ ಗಣಗಳ ಗ 

fara ಕೃತಗ mdi ॥ foareges ೫೪7೫ WANE 
ge ಕಳೆ! ed ತದ ಇ ಫೆಣ್ಗತೆ meee qian 11 ೫೫ ೪ 
ga facies ಕಕ: 1 Aare ಇ ಕಥೆ! face 77೫ da । 

ನನ್ಗ ಕಳೆ ಪ್ರಕ23143 ಕೆ! ಹೀಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿವಸ್ವತನಿಗೆ 
ದಕ್ಷನು ಹೇಳಿದನು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ "ಭಗವಂತನು ಏನನ್ನ ನಿಗೆ 

ಹೇಳಿದನು ಎಂಬುದು ಹೇಗೆ ಕೂಡುತ್ತದೆ ? ( ಕಷ ೧೯೫೫ dT TFT TET 

ಪಣಣ್ನ ) ಇದಕ್ಕೆ (ಭೆ ಕಗಗ) ದಕ್ಷನ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ನಾನು 
ನಿನಸ್ವ ತನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆನು ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಎರಡೂ ನಾಕ್ಯುಗಳನ್ನು 

ಸುನುತೀಂದ್ರರು ಸಮನ್ನ ಸ್ವೈಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ವಿವಸ್ವಾನ್-ಮನು-ಇಸ್ಲಾ ಕು ಈ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. 

“ಇದನ್ನು ತ್ರೇತಾಯುಗದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಸ್ತಾ ನನು ಮನುವಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. 

ಮನುವು ತನ್ನ RE ಇಕ್ಲ್ವಾ ಕುವಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಸ ್ಯಿಕುಬಿವಿಂದ ಈ ಧರ್ಮುವು 

ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಹೊಂದಿತು. ಇದು ಸ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಕ್ಷಯ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 
ನಾರಾಯಣನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುವದು ಮತ್ತೆ BE ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವೈಶಂಪಾ 
ಯನರು ಜನಮೇಜಯನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾ ಡೆ. 

ಇನ್ನು ಯುಗಮಾನದಂತೆ ಈ ಭಾಗವತ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾರಂಭ: ಎಷ್ಟು ದಿವಸದ 
ಹಿಂಬೆಯಾಗಿದೆಂಬುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. 

ತರಗ್ನಗ್ಗಳೆ! ಇ eet ಗರಗ] wad ಫಥ] 
ae Sad gander dt 
ag ಇ fodteey Fier ತಗರ: ॥ 

“ತ್ರೇತಾಯುಗದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿವಸ ಸೈ ತನು ಮನುವಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿ ನು. (ಈ ಭಾಗ 
ವತ ತ )- ಮನುವು ಲೋಕದ ಬಾಜ ನ ಸಲುವಾಗಿ ಮಗನ ಇದ ಇಕ್ಲಾ ಕವಿಗೆ 
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ಘೊ ನು” ಮುಂತಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾಗವತ ಧರ್ಮದ ಆ ಗತಿಯ ಕಡೆಯೇ, 

ಕಲಿಯುಗವು ಈಗ ೫೦೦೦ ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ದ್ವಾಸರದ ಆವಧಿಯು 

೮೦೦೦೦೦ ವರ್ಷ. ಆದರ ಹಿಂದೆ ಕ್ರೇತಾಯುಗವು ೧೨,೦೦೦೦೦ ವರ್ಷ. ಭಗವಂತ 
ನಾದ ನಾರಾಯಣನು ೨೦,೦೫೦೦೦ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಐದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 

ಈ ಭಾಗವತ ಧರ್ಮವನ್ನು ವಿವಸ್ವತನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದನು. ಆ ಭಾಗವತ 

ಧರ್ಮದ ರಹಸ್ಯವನ್ನೇ ಗೀತಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಭಗ 

ನಂತನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದನು. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಗೀತೆಯನ್ನೇ 

ಭಗವಂತನು ಇಸ್ಲಾ ಕವಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ. 

೨೧ ಮಹಾಯುಗಗಳು ಕೂಡಿದರೆ ಒಂದು ಮನ್ನ ಸ ಂತರವಾಗುವದು. ಒಂದು 

ಮಹಾಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಯುಗಗಳು ಇರುವವು. ಒಂದು ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ 

` ಐದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಇರುತ್ತವೆ. 

ಒಂದು ಮನ್ವಂತರ ಎಂದರೆ ೨೦,೦೫೦೦೦ x ೨೧ x ೪ ಇ ೧೬೮೪೭೦೭೦೦. ೧೪ 

ಜನ ಮನುಗಳು ಬೇಕೆ ಜೇರೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೋತ್ಪಾದಕರಾಗಿರುವರು, ಅವರ ಹೆಸರು 

ಗಳು: ೧) ಸ್ವಾಯಂಭುವ ೨) ಸ್ವರೋಜಿಸ ೩ ಉತ್ತಮ ೪) ತಾಮಸ 

೫) ರೈವತ ೬) ಜಾನ್ಸುಷ ೭) ಶ್ರಾದ್ಧದೇವ ಲ) ಸಾವರ್ಣಿ ೯) ದೆಕ್ಷ ಸಾವರ್ಣಿ 
೧೦) ಬ್ರಹ್ಮ ಸಾವರ್ಣಿ ೧೧) ಥರ್ಮ ಸಾವರ್ಣಿ ೧೨), ರುದ್ರ ಸಾವರ್ಣಿ 

೧೩) ನೇದ ಸಾವರ್ಣಿ ೧೪) ಇಂದ್ರ ಸಾವರ್ಣಿ ಇದರಲ್ಲಿ ೭ನೇ ಯನನಾದ ಶ್ರಾದ್ಧ 

ದೇವವೆಂಬ ಮನುವಿನ ತಂದೆಯೇ ವಿವಸ್ವಾನನು- ಅವನಿಗೇ ಭಗವಂತನು ಭಾಗವತ 

'ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದನು. 

ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ನರು- The doctrine which he preaches is the 

Bhagavata exced. So Krishna says that he is not expressing 

any new views but he is only repeating what has been prea- 

ched by him 10 Vivaswan and by Vivaswan 10 Manu, and by 

Manu to Ikshvaku M.B. says that Bhagavat religion has been 

traditionally handed down by Vivaswan to Manu and by 

Manu to Ikshwaku ... This is the religion of monotheism 

(ಗಗ)... But the Gita adopts the view developed in the 

Bhagavata Dharma. ಅವನು ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದು ಭಾಗವತ ಧರ್ಮವು. ನಾನು 

ಹೊಸದನ್ನು ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ನಾನು ನಿವಸ್ವ್ರತನಿಗೆ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ 

ದ್ದನ್ನು ಮತ್ತು ಅವನು ಮನುವಿಗೆ, ಮನು ಇಕ್ಷ್ವುಕುವಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೀ 
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ನೆಂದು ಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ ಧರ್ಮವು ಪರಂಪರಾಗತ 
ಣಾ ಡಿ ತೆ ಕ 

ವಾಗಿ ನಿವಸ್ವಾನನಿಂದ ಮನುವಿಗೆ, ಮನುವಿಥಿಂದ ಇಕ್ಷ್ವಾಕುನಿಗೆ ಬಂಡಿಜಂಬು ಫಷ 

ತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಕಾಂತಿಕ ಅಥನಾ ಏಕೇಶ್ವರನಾದವು, ಈ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಕೃಷ್ಣನು 

ವಿಸ್ತ ರಿಸಿದ್ದಾನೆ. 

ಇದರ ಮೇಲಿಂದ ಭಾಗವತ ಧರ್ಮವು ಅತಿ ಪ್ರಾಚೀನವಾದುದು. ಆ ಭಾಗವತ 

ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಭಗವಂತನು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಉಸದೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆಂದು ಸಿದ್ಧ ವಾಯಿತು. 

ಲೋಕಮಾನ್ಯ ಓಳಕರು ಗೀತಾಧ್ಯಾಯ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ತಮಗೂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ 

ರಿಗೂ ಇರುವ ಮತಭೇದವನ್ನು ಸ್ಪ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೊದಲಿನ ಮೂರು ಶ್ಲೊ €ಕಗಳ 

ಮೇಲಿನ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ “ಸಾಂಖ್ಯ ಮತ್ತು ಯೋಗ ನಿಷ್ಕೆಗಳ ಪರಂಪರೆಯು ಒಂದಲ್ಲ 

ದಿದ್ದರೂ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಎಂದರೆ ಭಾಗವತ ಧರ್ಮದ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಖ್ಯ ಅಥನಾ 

ಸನ್ಯಾಸ ನಿಷ್ಠೆಯ ನಿರೂಪಣವೂ ಪರ್ಯಾಯದಿಂದ ಸಮಾವೇಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದುದ 
ರಿಂದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಯತಿಧರ್ಮವು ಆಥನಾ ಸನ್ಯಾಸ ಧರ್ಮವು ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ 
ಯಂದು ವೈಶಂಸಾಯನನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.” ಇದೇ ಮಾತನ್ನೇ ಗೀತಾಧ್ಯಾಯ ಸಂಗತಿ 
ಯಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ...ಜ್ಞಾ ನದ ಹೊರತು ನೋಕ್ತವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಸನ್ಯಾಸ ಮಾರ್ಗ 
ದೆಲ್ಲಿಯ ಎಂದರೆ ಉಸನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿಯ ತತ್ವವು ಗೀತೆಗೆ ಮಾನ್ಯನದೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು 
ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿಯ ಭಾಗವತ ಧರ್ಮದ ಹೊಟ್ಟಿ ಸ 
ಯಲ್ಲಿ ಯತಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಹಜ ಸಮಾವೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಸಹಿತ 
ಸನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವೈರಾಗ್ಯ ಇವುಗಳ ಆರ್ಥವು ಕರ್ಮ ಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಮಾಡದೇ ಫಲಾಶೆ 
ಯನ್ನು ಬಿಡುವದರಲ್ಲಿಯೇ ಥಿಜನಾದ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಥನಾ ಸನ್ಯಾಸನಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ಳಿ 
ಉಪನಿಷತ್ಕಾರರ ಕರ್ಮಸನ್ಯಾಸಕ್ಕಿಂತ ನಿಷ್ಕಾಮು ಕರ್ಮಯೋಗವೇ. ಅಧಿಕ ಶ್ರೇಯ 
ಸ್ವರನೆಂದು ಗೀತಾ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ * 

ಈ ಮಾತು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಗೀತಾ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಆಶ್ರಮಗಳಿಗೂ ಪ್ರಾಶಸ್ತ ಕೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಸನ್ಯಾಸಿಯೂ ಸ್ಟೋಚಿತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡು 
ತ್ತಾನೆ. ಸನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವಿದವಣ ಸನ್ನಾ ಸವನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಜಾ ನ ದಿ ಕಿ [8 4S ಣಾ ಯೋಗದ ಅಧಿಕಾರವಿದ್ದವರು ಜಾ ನಯೋಗನನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ಮಯೋಗದ ಆಧಿಕಾರವಿದ್ದವರು ಅದನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾ ನ, ಭಕ್ತಿ, ಕರ್ನು ಮೂರೂ ಇರುತ್ತವೆನ್ನುವದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ಅಕಿರೇಕನಾದಕೆ ರಹಸ್ಯಕಾರರದು ಇನ್ನೊಂದು ಅತಿರೇಕ. 

ಇನ್ನು ಈ ಅವ್ಯಯವಾದ ಯೋಗವು ಯಾವದು ? ಇದು ಜ್ಞಾ ನಯೋಗನೆಂದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಭಾಗವತ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನೇ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದರಿಂದ 
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ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನೇ ಉಪದೇಶಿಸಿ ದಾನೆ ಭಗವಂತನು... ೧) ಅಧಿಕಾರಿ 
ಭೇದದಿಂದ ಜ್ಞಾ ನಯೋಗ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ೨) ಮತ್ತೆ 

ಕರ್ಮಯೋಗವೆಂದರೆ ಆದರಲ್ಲಿ ಕರ್ಮವು ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ ಭಕ್ತಿ ಜಾ ಫ್ಲನಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ 

ಸವಿ) ಶ್ರ ನಾಗಿರುತ ತ್ರವೆನು ವದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು. 

Hillds ಹೇಳುತ್ತಾ dೆ:- All work must be performed with 

knowledge (aT) The worker must be filled with devotion 

or Bhakti to Krishna. So all work isan offering to him 

ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾ ನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರ್ಮಯೋಗಿಯು ಕೃಷ್ಣ 

ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು.” 

ಡಾ. ಭಾಂಡಾರಕರರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಕ್ತಿಪರವಾಗಿಜೆ. ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣೀಯ 

(ಭಾಗವತ ಧರ್ಮ) ಧರ್ಮದಿಂದ ಈ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಭಗನದ್ದೀತೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ 

ದ್ದಾರೆ. ಗೀತೆ ಮಹಾಭಾರತ ಪಂಚರಾಶ್ರಾಗಮ ಇವು ಭಾಗವತ ಧರ್ಮ ಪ್ರತಿಪಾದಕ 

ಸಂಘಗಳು; ಆದುದರಿಂದ ಗೀತೆಯು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಪಂಥಗಳೂ ಈ ಗೀತೆಯ 

ಲ್ಲಿಯ ನಾರಾಯಣೀಯ ಧರ್ಮದಿಂದ ಹೊರಟಿನೆ, ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತಾ 2 
(ಭಾಗವತ ಧರ್ಮದ ಮೇಲಿನ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಓದಿರಿ.) 

ರಾನಡೆಯವರು ತಮ್ಮ 6/18 ೩೧ರ its Philosophyಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲನೆ 
ಶ್ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಸ್ವಾನ್ ಮನು ಮತ್ತು ಇತ್ಲ್ವಾಕುಗಳಿಗೆ 
ಮೊದಲು ನಾನು ಈ ನಾರಾಯಣೀಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿದೆವು. ಮಹಾ 

ಭಾರತದ ನಾರಾಯಣೀಯ ಧರ್ಮದ ಭಕ್ತಿಯೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿಯ ಭಕ್ತಿಯು. ಈ 

ಮೂರು ಹೆಸರುಗಳು ಶಾಂತಿ ಪರ್ವದಲ್ಲಿಯ ನಾರಾಯಣೀಯ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯು 

ತ್ತವೆ, ಆಲ್ಲಿ ಈ ಕೃಷ್ಣನೇ ತನ್ನ ಪೂರ್ವದ ಅವತಾರ (ನಾರಾಯಣ) ದಲ್ಲಿ ಈ 
ಐಕಾಂತಿಕ ವ ರವನ್ನು. ಪ್ರಜಾಪತಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಮೂವರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿದನೆಂದು 

ಉಲ್ಲೇಖಿತವಾಗಿದೆ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಧರ್ಮದ ನಾಶನನ್ನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ 

777570 ೪೫1 ಇ gia ಸ್ಥಳ ಅದನ್ನು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ 
ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. 

ಈ ನಿವಸ್ವಾ ನನೆಂದಕೆ ಎಲ್ಲ ಮನುಗಳು, ಮತ್ತು ಜೇವತೆಗಳು ಎಂದರ್ಥ. 

ನಿವ ಸ್ವಾನ್ ಎಂದರೆ ಸೂರ್ಯನು ಎಂದರ್ಥ, ಇವನ ಮಗನಾದ ಮನು ಸೂರ್ಯ 

ವಂಶವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಆಗ ಆವರೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ನಿಧಿಯಾಗಿದ್ದರು ರಾಜ್ಯವನ್ನು 

ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಆಳಿದರು. 



೧೮ ಅಥ್ಯಾಯ ೪ 

aT ಇದರ ಧಾತ್ವರ್ಥವನ್ನು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ! 

[84 ಧಾತುವಿನಿಂದ ಬಂದದ್ದು. ತ್ನ ಎಂದೆಕೆ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸು 
ಶಬ್ದ ಆರ್ಥವು "ಪ್ರಕಾಶಮಾನ' ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಸೂಯ 

ಅರ್ಥ. ಭಗನಂತನು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಭಾಗವತ ಧಃ 
ಉಪದೇಶಿಸಿದನು. Great Being who is representative 

exhaustless potency and energic stimulus mani 

through the sun; termed philosophically the Solar 

and stands for the first manifestation of divine wisc 

the commencement of a cosmos. This exhaustless 

of wisdom and yoga was taught to Vivaswat: and th 

be clarified by stating that reference is made to the 9 

less source of wisdom which exists even before the ( 

encement of a solar system. (The pearl of the orie 
Geottrey A Barbroka) 

ಅರಬಿಂದೋರವನರು ವಿನಸಾ ನನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನಿರೂಪಿಸಿ 
Krishna ‘has declared in CANES that this was the a 
and original yoga’ which he gave 10 Vivaswan the Sur 
This was the highest secret and the whole sectet. This 
is not merely a karma yoga; but 1119 the highest yoga, 
etic and integral directing Godward all the flows ೦ 
being. ( ಇದೇ ಪಾ ೨,ಚೀನ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಯೋಗ. ಇದನ್ನು 

. ಸೂರ್ಯದೇವನಾದ ವಿವಸಾ ನನಿಗೆ ಕೊಟ ಸಿಸು ಎಂದು ಕೃಷ್ಣನ ನು ಸುಮ್ಮನೇ ಪ್ಪಾ 
ವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದನು. ಇನ ಪರಮ ರಹಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ರಹಸ್ಯ ಇದ 
ಕರ್ಮಯೋಗವಲ್ಲ; ಆದರೆ ಇದು ಸಕನು ಯೋಗ, ಇದು ಸಂಶ್ಲಿ ಸ್ಟ ಮುತ್ತು 
ನಮ್ಮ ಜೀನನದ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಕ್ರಿಗಳನ್ನು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಸ ಕ್ರಜೋದಿಸುತ್ತ ಚ ) ಇದು 
ಯಜ್ಞ ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಯೋಗದ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾ ಸ್ಲ ನಕ್ಕೂ ಅನಕಾಶಬಿದೆ. 1 
ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾ ನಪೂರ್ವಕ ಮಾಡಲ್ಬ ಡುತ್ತವೆ. “ಅನೆರಡನೂ ಸ ಪ್ರರುಮೋತ್ರ 
ಅರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈತನೇ ಸವ್ವೋತ್ರ ei ಪುರುಷೋತ್ತವ, i ನಮ್ಮ ಕ 
ದಲ್ಲಿರುವ ನಾರಾಯಣನೇ ಅನನು, ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾ ಜ್ರ 

ಮಹಜೀವ ದೇಸಾಯಿಯವರು ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೊದಲಿನ : 
ಶ್ಲೋಕಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಟಿಪ ಸ್ಪಣೆ ಬರೆದಿದ್ದಾ ರೆ;- ಈ ಕರ್ಮಯೋಗದ ವಂಶಾವಳಿಂ 
ಮಹಾಭಾರತ ದ ನಾರಾಯಣೀಯ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದೀ ಕರ್ಮ ೦0 



ಗೀತಾ ಗ್ರಂಥ ನಿನರಣೆ ೧೧ 

ವನ್ನೇ ಯುಗದಿಂದ ಯುಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಚೀನರು ಕೊಡುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಟ್ಟವರಲ್ಲಿ 
ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಏಳು ಬ್ರಹ್ಮರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇನೇ 

ಯೋಗವೇ ಒಬ್ಬರಿಂದೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬಂದಿದೆಂದು ಮಹಾಭಾರತವು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು 

ಮೊದಲು ನಾರಾಯಣನು ಮೊದಲಿನ ಬ )ಹ್ಮನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದನು. ಆಮೇಲೆ ಅನನು 

ಬಭುಷಿ ಗಳಾದ ವೈ ಖಾನಸರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಾಲಿಖಿಲ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಆಮೇಲೆ ದಕ್ಷನು 

ವಿವಸ್ವಾನನಿಗೆ, ಅನನಿಂದ ಮನುವಿಗೆ ಅವನು ತನ್ನ ಮಗ ಇಕ್ಷ್ವಾಕುನಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತ 
ಬಂದುದರಿಂದ ಬರೀ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆಂಬುದು ತಪ್ಪು, ಯಾಕೆಂದರೆ 
ಈ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೂ ಇದ್ದಾರೆ. 

ಇದರ ತಾತ್ಪರ್ಯವೆಂದಕೆ ಈ ಮತವು ಹೊಸದಲ್ಲ; ಇದು ಬಹು ಪ್ರಾಚೀನ 

ಕಾಲದಿಂದ ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಸರ್ವೋಪಕಾರಿಯಾದ ಧರ್ಮವು (ಭಾಗವತ 

ಧರ್ಮವು). The Sun of Tenth exhaustless in his manifest- 

ations, ever presents aspacts and visions new. 

uaacearafed viedo: 

SARA MAES: ಕಳಕಳ ॥॥ ಇ ॥ 

ನಿಮಿ ಮೊದಲಾದ ರಾಜಶ್ರೇಷ್ಠರು ಮತ್ತು ಖಸಿಗಳು ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ, 
ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಬಂದ ಈ ಧರ್ಮವನ್ನು ತಮ್ಮ ತನ್ಮು ತಂಜಿಗಳಾದ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ಮೊದ 

ಇದವರಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. ಶತ್ರು ತಾಪಕನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ! ಈ ಯೋಗವು 

ಬಹುಕಾಲವಾದುದರಿಂದ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯದೇ ಹೋಗಿದೆ (ಲುಪ್ತವಾಗಿದೆ). 

ನಿಶೇಷ ಟಪ್ಪಣೆಗಳು : 

Trade: vier odes ಕರತ veda: ಇತರೇ: 1188 
ಇ: ರಾಜರು ಮತ್ತು ಖುಸಿಗಳು ಅಥವಾ ರಾಜರ್ಷಿಗಳು ಎಂದರೆ ರಾಜಶ್ರೇಷ್ಠರು 
ನಿಮಿ ಮೊದಲಾದನರು. ತನ್ಮು ತಮ್ಮ ತಂಜೆಗಳಾದ ಇಸ್ಲಾ ಕು ಮೊದಲಾದವರಿಂದ 

ಪಗ: 755: ಕರ್ಮಯೋಗ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಭಾಗವತ ಧರ್ಮವು 755: ಎಂದರೆ 
ಜೋಧವಾಗದಂತೆ ಆಯಿತು. ಬಹಳ ಕಾಲ ಗತಿಸಿದ್ದರಿದ ಅದರ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯು 

ಕಳೆದುಹೋಯಿತು. ನಾಸ್ತಿಕರು ಅದರ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ನಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತ 

ಮಾಡಿದರು. ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಪಾಠ ಹೇಳುವ ಗುರುಗಳು 

ಇಲ್ಲದಂತಾದರು. ಈ ಜ್ಞಾ ನದ ರಹಸ್ಯ ತಿಳಿದನರು. ನಿರಳರಾದರು. ಆದುದರಿಂದ 

ಆದನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀಸುವದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನು ಅವತಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. 



೧೨ ಅಧ್ಯಾಯ ೪ 

ಡಿ ವಿ ಜಿ. ಯವರು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ 

ಭಗವಂತನು ಪ್ರಾಚೀನತೆಯನ್ನು ಪಾರಂಪರ್ಯನನ್ನೂ $ 

ಶಾಶ್ಚರ್ಯ ಇದು. ಮನುಷ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಮಃ 

ಪ್ರವಾಹನಾಗಿರಬೇಕಾದದ್ದು. ಹಾಗಿದ್ದರೆಯೇ ಅದಕ್ಕೆ ಗುಣಾಧಿಕ್ಯ 

ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಡಿದು ನಿಂತು ಛಿದ್ರ ಛಿದ್ರವಾಗಿ ಅಸೆಂಬದ್ಧ ವಾಗಿದ್ದ: 

ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಪರಿದಾಟಿನಾಗುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದಲೇ 

*ಇದನಮಾಹುಡೆನೂಚಾನಾ' ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ವ ಸೂರಿಗಳಃ 

sen ಮಾನವ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವನರು ಮನೆ ಕಟ್ಟ 

ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಡಿಸಾಯದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಸಾಲು 

ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಲು. ಒಂದು ಮಾಳಿಗೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಟಿ : 

ಯಾವ ಕಟ್ಟಿಡ ಹೀಗೆ ಬೆಳೆದು ಬಹುಕಾಲ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ರಿಂತಿದೇ 

ಬಿಸಿಲುಗಳ . ಹೊಡೆತವನ್ನೂ ವಾಸಸ್ಕರಿಂದ ತಗಲುವ ಏಟು ೫ 

ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳದ್ದು ಎಂದು ರುಜುನಾತಾಗುತ್ತಡೆ- 

ಸ್ರಾಮಾಣ್ಯದಿಂದ ಒಂದು ಮತೆನಾಗಲೀ ಆಚಾರನಾಗಲೀ ನಮಃ 

°° ಈಯೋಗ ನಾಶಕ್ಕೆ ಗೌತಮ ಖುಷಿಗಳ ಶಾಪಸೂ ಕಾರಣ 

ತ್ತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲನಾಗಿ ಪಾರ್ವತಿ ಗಣಪತಿಯರ ಸಂ 
ಗಂಗೆಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಸಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಪಾರ್ವತಿಯು ಜವಳನ 
ಕೆಳಗಿಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ೧೨ ವರ್ಷ 
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ತರಲಾಯಿತು. ಗೌತಮ ಹುಸಿಯ ಆಶ್ರನುಃ 
ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಹಾಗೇ ಹಸಿರು ಮುರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಸುತ್ತಲಿನ 
ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದರು. ಗೌತಮರು ಬಹು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅವರಿ] 
ಬರಗಾಲ ಮುಗಿದು ಸುಕಾಲ ಬಂದಿಡುದರಿಂದ ಖುಸಿಗಳು ಕಮ್ಮ 
ಹೋಗಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದರು. ಗೌತಮರು ಸಶ್ಸಹನಾಸ ಕಳಳಕೊೋ 
ಅವರು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಯುಸಿಗಳೆ: 
ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಅವಳ ಸಂಚಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾದರು. ಮಂತ್ರದಿ 
ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಬತ್ತದ ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರು, ಒಳಗಿನ : 
ಗೌತಮರು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ತೆ ಚಲ್ಲಿದಂತೆ ಮಾಡಿ ಆ 
ದರು. ತಕ್ಷಣ ಆದು ಅಲ್ಲೇ ಸತ್ತು ಬಿತ್ತು. ಖುಷಿಗಳು ಗೌಠ; 
ಮಾಡಿರುವದರಿಂದ ಆವರು ಅನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಮ್ಮ $ 
ತೆರಳಿದರು. ಗೌತಮ ಖುಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಗೋದಾ 
ಯನ್ನು ) ಶಿವನ ಜಡೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಿ ಅವಳನ್ನು ಇಳೆಗೆ ಶಂದ 



ಗೀತಾ ಗ್ರಂಥ ವಿವರಣೆ ' ದಿಸಿ 

ಬಜುತಿಸಿದೆರು. ಯೆಷಿಗಳ ಕಾರಸ್ಕಾ ನವನ್ನು ಅರಿತು ಗೌತಮರು ಆವರ ಜ್ಞಾನವು 

ನಷ್ಟ ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಿರು. ಆದರ ಬಲದಿಂದ ಭಾಗವತ ಧರ್ಮವೂ 

ನಷ್ಟಪ್ರಾಯವಾಯಿತು. ಆದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಆದನ್ನು 
ಪುನರುಸ್ಕೀೀವನಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಕಾಲ ಮಹಿಮೆ ಮತ್ತು ಖುಷಿಯ ಶಾಪ 

ಇನೆರಡರಿಂದ ಯೋಗವು ನಾಶ ಹೊಂದಿತು ಎಂದು ತಾತ್ಸರ್ಯ. 

ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರರು ಯೋಗ ನಾಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣವನ್ನೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ- 
"ಡುಗ ಯೋಗ ಜಾ ನವನ್ನು ತಿಳಿದವನು ಯಾವನೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣವಾಸನಾದ ನಾದಕ್ಕೆ 

ಬಿದ್ದು ಆತ್ಮ ನಿಷ್ಕೆಯನು ಸ ಮಾನವನು ಕಳಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ವಿಷಯ ಸುಖವೇ 

ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಖವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸಂಸಾರದ ಘಡಾಮೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಆನಂದದಿಂದ 

ಆಸಕ್ಷ್ಯ ನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಜೈನ ಭಿಕ್ಸವಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಬರೆಗಳಿಂದೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಜನ್ಮಾಂಧ 

ನಿಗೆ ಸೊರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಬೆಲೆ ಏನು? ಈ ಮೋಹದಿಂದ ಕರ್ಮಯೋಗವು ಲೋಪ 

ಹೊಂದಿತು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

0. 1/1. ಪದ್ಮೆನಾಭಾಚಾರ್ಯರು ರತ್ಸ ಕೋಶದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಖುಷಿಗಳು ' 

ಏಳು ತರಹದವರೆಂದು ಹೇಳಿಡ್ದಾರಿಃ-- ೧) ಬ್ರಹ್ಮರ್ಹಿ ೨) ಜೀವರ್ಷಿ ೩) ಮಹರ್ಷಿ 

೪) ಪರಮರ್ಷಿ ೫) ಕಂಡರ್ಸಿ ೬) ಖುತರ್ಸಿ ಮತ್ತು: ೭) ರಾಜರ್ಷಿ ಮತ್ಸ್ಯ 
ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ೧೦ ಖುಷಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ : ೧) ಭೃಗು ೨) ಮರೀಚ 

೩) ಅತ್ರಿ ೪) ಅಂಗಿರಸ್ ೫) ಪುಲಕ ೬) ಕೃತು ೭) ಮನು ೮) ದನ ೯) ವಸಿಷ್ಠ 

೧೦) ಪುಲಸ್ತ್ಯ ಎಂಬ ಹೆತ್ತು ಖುಷಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬ್ರಹ್ಮ 

ಮಾನಸ ಪುತ್ರರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮಹರ್ಷಿಗಳು. ರಾಜರ್ಷಿಗಳೆಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ 

೭ ನೇ ಗುಂಪಿನವರೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜರ್ಷಿ ಎಂದರೆ ರಾಜ 

ನಾಗಿದ್ದರೂ ಮಹಾಜ್ಞಾ ನಿಯಾದವರು ಎಂದು ಅರ್ಥವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. 

ಪಕ್ಯನಣೆ ಕನಕ | ಕ TATE | Cd ಸಷ ಇತ ಈತ] 

ಇರ dasNEaN 
ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಭಗವಂತನು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ೫ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಜೆ. 

ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.ಜಯತೀರ್ಥರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಮೇಯ ದೀಪಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೃತ್ಯವನ್ನು 

ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲ. afer: ತತ ud afaeaif oad: "ನನ್ನಲ್ಲಿ 
ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಯೋಗ 

ಶಬ್ಧದ ಅರ್ಥವೇ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆ ಉಪದೇಶದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನಷ್ಟೇ ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ; 

ಆ ಧರ್ಮವನ್ನು. ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಧರ್ಮವನ್ನೂ 

ಈಗಲೂ ಥೀನು ಅಕುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೃಷ್ಣನ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಬಂದಿ ಹೇಳಿದ 



೧೪ ಅಧ್ಯಾಯ ೪ 

ಕ 

ಸಸೆಕೆಕಗ್ಗ ಕರ್ಣ ಅಗಗಿಇತರ್ಗತತರಢತ್ತ ಎಂಬ ಕ್ಲೋಕದಿಂದಲೇ ॥ 

ಯವು ಫಿವೇದಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಬೇರೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಳ್ಳಿದೆ ಎಂದ ತೋರಿಸು 

ತ್ತಾರೆ." ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಕನ ಹೆ ಸ ನಾತಿ 

ನನ್ನು ಆಲ್ಲಿ ನಿವೇದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿವೃತ್ತ ಧರ್ಮವನ್ನು ರಾ ಬಸ 

ಸದಾಚಾರವು ಅವಶ್ಯವೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಆಲ್ಲಿ ೬ 

ವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಪ ಜೆ: ಎಂದು ಧರ್ಮ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ 

ಈ ವಿಷ 

ದ್ದಾರೆ, 
ಎ ಸ 6 [J ನ . 

gad wade ೫7: 756: FATA: 

ಆಕರ ೫ ೫ಗಿಗ್ಗ Teed EHTEL 1130 
ಅರವಿಂದರು. ಈ ಯೋಗದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. :- “ಉಳಿದ 

ಯೋಗಗಳು ಸಾಧಕನನ್ನು ನಿರಾಕಾರ ಬ್ರ ು)ಹ್ಮನ ಕಡೆಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಾಕಾರ 

ದೇವತೆಗೆ ಕಡೆಗೆ ಒಯ್ಯುತ್ತವೆ. ಅಥವಾ ಕರ್ಮಶೂನ್ಯವಾದ ಜಾನ ರೂಪ ಮುಕ್ತಿಗೆ 

ಅಥವಾ ಪೂರ್ತಿ ಲಯ ಹೊಂದುನ ಪ್ರಶಾಂತಿ ಮುಟ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಯೋಗವು 

ಇದೆ. ಪರಮ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದು ನಮಗೆ ದ್ಸನೀ 

: ಕರ್ಮ ದೈವೀ ಜಾ ನನನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕರ್ಮ ಆನಂದಗಳ ಸಮನ್ನಯ ಮಾಡಿ 
ಭ್ರ pe ಡೆ 4 ಬೆ R ಎ [we] ತಗ 

ಪೂರ್ಣ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಯೋಗ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನೂ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ 

ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಸರಸ್ಪರೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನೂ ತನ್ನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ 

ಯಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳು ತ್ತೆ ದೆ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಈ ಯೋಗವು ಬರೀ ಕರ್ಮ 

ಯೋಗವಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದು ಮೂರು ಯೋಗಗಳ ಪೂರ್ಣನಾದ ಸಂವಲನದ ಯೋಗವು. 

ಅದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನೂ ಭಗವಂತನತ್ತ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.” 

ಎಲ್ಲ ಮತ ಸಾ ಪಕರೂ ಧರ್ಮ ಬೋಧಕರೂ ತಮ್ಮು ಉಪದೇಶವು ಸ್ಟಾ ಚೀನ 

ನೆಂದೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬುದ್ಧನು ತನ್ನ ಭಿಕ್ಷುಕ ವೇಷದಲ್ಲಿ ತಂದೆಗೆ ಭೆಟ್ಟಿಯಾದಾಗ 

ಇದು ಏನು ವೇಷನೆಂದಾಗ ಇದು ಪ್ರಾಜೇನ ಭಿಕ್ಷುಕರ ವೇಷವೆಂದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 
ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. | | 

The Budhas who have been and who shall be 

of there law, and what did | 60 

And This which now befalls, so fell before 

That at his gate a King in warior mail 

50416 meet his son, a prince in hermit weeds, 

Augustine— Wisdom that was not made; but is at this 

present, as it has to ever been and so shall ever be, 
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ಜ್ರಾಚಟೀನವಾದೆ ಆದೇ ಈ ಯೋಗವು ನಿನಗೆ ಭಕ್ಕನಾಗಿದಿ ಮತ್ತು ಸೆ ಹಿತ 
ತ್ತ ಎ 

ನಾಗಿದ್ದಿ ಎಂದು ನನ್ನಿಂದ ಈಗ ನಿನಗೆ ಹೇಳ ಳಲ್ಬಟ್ಟಿತು ತು. ಆಮುದೆಂಂದ ಈ ಯೋಗವು 

ಅತ್ಯಂತ ಗೋಪ್ಯವಾದುದು ಮತ್ತು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ವಾದುದು; ಅಥವಾ ಈ ಯೋಗವು 

i ರಹಸ್ಯ ನಾದುದರಿಂದ ಉತ್ತೆಮನಾಡುದರಿಂದ ಭಕ್ತನೂ ಗೆಳೆಯನೂ 

ಆದ ನಿನಗೆ ನನ್ನ್ನ ೦ದ ಹೇಳಲಾಯಿತು. (ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ಇದನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ 
ಮ್ಮ ಶ್ರ 

ಆಚರಿಸಬೇಕು.) 

ಈ ಯೋಗವೆಂದರೆ ಭಾಗವತ ಧರ್ಮವೆಂದು ಈ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. 

ಪಾಶಾ ತ್ಯ ವಿಮರ್ಶಕರೂ ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ನಕಾರರೂ ತಪ್ಪ ದೆ ಇದು ಭಾಗವತ ಧರ್ಮನೆಂದೂ 

ಆದು ಪಂಚರಾತ್ರಾಗಮದಿಂದ ಬಂದುದೆಂದೂ ht ಅತ್ಯಂಶ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 

ನಾರಾಯಣರಿಂದೆ ಉಪದಿಷ್ಟ ವಾದುದೆಂದೂ ನಾರಾಯಣೀಯ ಪರ್ವರಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಭಾರ 

ತದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿಥೆ ತ ಮೊದಲೆ ಗೀತೆಯು ಈ ಭಾಗವತ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಪ್ರತಿ 

ಪಾದಿಸುತ್ತದೆಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರೂ ಗೀತಾತಾತ್ಸರ್ಯದಲ್ಲಿ 

(11-೪೦ ಶ್ಲೋಕದ ಮೇಲೆ) ₹51%773ಥಸ್ಥತಾ: aerfegfadtads | ಇತನ! 
ತವಗ] ಕೃತ: ಕತೆ! ud wade 7 qa ಗ fed | 
ಇದೇ ಶ್ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಈ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ TFTA: ರಾ 

ಇಗೆ: ಎಂದು ಪಾಂಚರಾತ್ರ ಧರ್ಮವೆಂದೂ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಧರ್ಮ 
ವನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ೫7 ವೆಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. 

ವಿಶೇಷ ಟಪ್ಪಣೆಗಳು ಕ 

೪ ಇತರ ನನ್ನ ಎಂದರೆ, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತನು; ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ವಿಷ್ಣು 

ವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶಾರೀರಿಕ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿ 

ಯನ್ನೇ ತೋರಿದ್ದ ಕೆ. ಆದರೆ Bu ತಮ ಟೀ ಕೆಯ ಇವನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ 

ಭಕ್ತ ತು ಕರೆದುದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಶಿವ ಚ ನಿದ್ದಾ ನೆಂದೂ ಮತ್ತು ಶಿವನು 

ವಿಷ್ಣುವು ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇಯಾಗಿದ್ದು ದರಿಂದ ಎಂದೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. (ಇಇ 

nl qa fac: faa: ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗತಕ್ಕ ಅರ್ಥವನ್ನು 

ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ನ ಭಕ್ತನು) ಶಿವ ಭಕ್ತೆನೆಂದು ಸಾಧಿಸುವದು ಮತೀಯ ಆಗ್ರಹವು 

ಹೊರತು: ಬೇ ಕಾರಣಗಳು ತೋರುವದಿಲ್ಲ. 8 ೫15: "ನಿನಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ 

"ನಿನಗೆ' ಇದರ ಮೇಲೆ ಜೋರು ಕೊಟ್ಟು ಇಸ್ವೆ wld SHTTETATATA 

“ಅಜ್ಜ ನಾದ ನೀನು ಆತ್ಮನು ಕರ್ತಾ ಜೋಕ್ತಾ ಎಂದು ಬ್ರ ನ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುತ್ತಿ; 

ಆ ಮೇಹನನ್ನು ಕಳೆಯರಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಈ ಯೋಗವನ್ನು ಉಸಪೀತಿಸುತ್ತೇನೆ.” ಎಂದು 



೧೬ ಗೀತಾ ಗ್ರಂಥ ನಿವರಣೆ 

ಅರ್ಜುನನು ಆಜ್ಞ ನೆಂದು ವಾದಿಸಿ ಆದರೂ ಅವನಿಗೆ ಈ ಉತ್ತಮ ರಹಸ್ಯವಾದ 
ತತ್ವವನ್ನು ಕೇಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಕಾರನಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವನು ಟನ್ಬಣೆಕಾರರು 

ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾವದಕ್ಕೂ ಗಿ (ತೆಯಲ್ಲಿ 
ಹಾಗೆ 

ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ. 

೩-೭೦ ಫಸೆಕಸಗನಗೆ ಗತ ಇದರಿಂದ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಗತಾರ್ಥ 
ವಾಗಿದೆಂದು ಅಕ್ಷೇಪಿಸಿದರೆ. ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಡಿಸಿ ರಾಘವೇಂದ್ರತಾರ್ಥಿ 

ಯದಲ್ಲಿ ಆದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಎರಡೂ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧು ಜನರಿಂದ 
ಆಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಮೊದ 

ಬಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗೃಹಸ್ಥ ಕರ್ಮವು ಈ ಸಷ್ಕ್ಯನರ ಆಚಾರದಿಂದ ನಾವು ಆಚರಿಸ 

ಬೇಕೆಂದು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾಯಿತು ಈಗ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮವು 

ಸರ್ವವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಸಾಧಾರಣವಾದುದು ಸಜ್ಜ ನರಿಂದ ಆಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮಿಂದ 

ಆಚರಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ಎಂದು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ 

ಗತಾರ್ಥವಿಲ್ಲ. 

ತತ್ತೆಸ Fa — FT ಇತರರ AAA: | 
ಸಂಕರ creat ೪೫7೧೯8 WEN 

ನಿನ್ನ ಜನ್ಮವು ಅನಂತರ ಉಂಟಾದುದು, ವಿವಸ ತನ ಜನ್ಮವು ಪೂರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ 

ಆದದು ; ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ಪೂರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿರುತ್ತೀಯೆಂಬುದನ್ನು 

ನಾಮು ಹೇಗೆ ನಿಜವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. 

ತಾತ್ಪರ್ಯ ಸೂರ್ಯನು (ವೈವಸ್ವತನು) ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ವನು; 

ನೀನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿದವನು. ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ಹಿಂದಕ್ಕಿದ್ದ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ 

ಈ ಯೋಗವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೀಯೆಂಬುದು ಹೇಗೆ ಹೊಂದುವದು ಎಂಬುದೇ 

ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ತಾತ್ಸರ್ಯ. 

ವಿಶೇಷ ಟಪ್ಪಣೆಗಳು 1... ಹಿಂಡೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಯುಗಗಳ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಮಾಡಿ 

ದರೆ ಸೂರ್ಯನು ಹುಟ್ಟಿ ಎಸ್ಟೋ ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳಾದವು. ಕೃಷ್ಣ ನಾದರೂ ವಸುದೇವನ 
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾ ರೆ, ಆದುದರಿಂದ ನಾನು ನಿವಸ್ವ ತನಿಗೆ ಉಪ 

ದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆಂಬ ವರ್ಷ ನಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಿವರಣೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆಂದು ಅರ್ಜುನನ 

ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿ ಲ್ಲವೆಂದಲ್ಲ; ಆದರೆ. ಭಗನಂತನು 
ಅರ್ಜುನನ ದ್ವಾರದಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿತ್ತಾನೆ. ಆಚಾರ್ಯರು 
ತಾತ್ಸೆರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಕೆ.; -_37ಸ85ಗಗಇ7ರೆ17ಗ೫7777ಇ೯3] 
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qgfaad ಪರರ್ಗರಿಗಳ್ಳಳತರ್ಗ tea: ಕ್ಷರ್ಗಡಿಷತರ್ಗಗತ್ಟ ಸ sf ' 
wed 5 ತಡ ” “ಸಜ್ಜನರು (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ) ವಿಶೇಷ 

ನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುನದೆಕ್ಟಾಗಿಯೂ ತಿಳಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ 

ದೃಢೀಕರಿಸಿಗೊಳ್ಳುವದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.” ಎಂದು ಆಗ್ನಿ ಪುರಾಣ 

ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅರ್ಜುನನು ಭಗನಂತನ ತತ್ವವನ್ನು ಅರಿತವನಲ್ಲವೆಂದಲ್ಲ. 

ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರ ದೃ ದ ಷ್ಟಿ ಯಿಂದ ಈಸ ಶ್ಲ ಗೆ ಉತ್ತರಗಳಿರಬಹುದು. ಆಥವಾ 

ಅರ್ಜುನನು ಅಸರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾ ನಿಯ; ಆದರೂ ಸಹ ಅವನ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜಾ ಕ್ಕೆ 

ನರರ ಆಹಾರದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪು ಸಂಕು ಹಿಡಿದಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅವನಿಗೂ ಸ್ನ ಸ್ವಲ್ಪು 

ಚನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಈ ಮೊದಲೇ ಭಗವಂತನು ಜನನ ಮರಣ 

ಗುಗ ಅನಾದಿನಿತ ನೆಂದು ಹೇಳಿ ದ್ಧಾ ನೆ. ಭಗವಂತನು ಅನಾದಿಯು 

ಮತ್ತು ಅನಂತನು ಇದು ನಿಸ ಮಹಾತ್ಮೆ ಮ ಇದು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ 

ನಡೆದು ಬಂದುದರಿಂದ 31: ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಗ 
ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಅಶ್ಲೇನಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಮತೀಂದ್ರರು ತಮ್ಮ ಓಾರತ್ನ್ನ ಕೋಶದಲ್ಲಿ 

ಟೀಕಾಕಾರರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಸ್ಪಷ್ಟನಡಿಸುತ್ತಾರೆ. 31%; ಇದರ ಯೌಗಿಕ 

ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ತಗಳ a wi ಕಾ 371ರ: ಎಂದರೆ 

೫೫1೫7: ಎಂದು ಅರ್ಥ, ಆದುದರಿಂದ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು (ಕಾಣ 

೫1% ಸ್ನ ಕಳಣಗಿ) ಸರಿಯಿದೆ. ಭಗವಂತನ ಮಹಾಕ್ಮೆಯನ್ನು ಸಪ್ರಮಾಣ 
ನಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. (ಮೊದಲಿನಿಂದ ಎಂದು ಅಲ್ಲ) (ಭಾವರತ್ವ 

ಕೋಶ), ಎಂದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಾರದಾಗಿತ್ತು. ರಾಘವೇಂದ್ರ) 

ತೀರ್ಥರು ಬೇರಿ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನೇ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಈ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇಗ afr 

ಣಗ ಎಂಬುದರಿಂದ ಭಗವಂತನು ಪೂಜ್ಯನು, ಅರ್ಜುನನು ಸೂಜಕನು; ಆದುದರಿಂದ 

ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಭಿನ್ನರು ಎಂದು ತಿಳಕೊಂಡ ಮಾತಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಅರ್ಜುನನು 

ಬಯಸಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.” 

ಅಥವಾ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ 1 ಸಂಶಯಗಳು ಹುಟ್ಟಿದವು. ಆ ಎಲ್ಲ ಸಂಶಯ 

ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ೫೪ ಎನ್ನುವದರಿಂದ 

"ಏಕೆ ಹೇಗೆ ಯಾವ ಹ! ಓಡ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶೆಗಳನ್ನು ಅದು ಸಮೂಕರಿಸಿದೆ. 

೧) ನೀವು ಅವತಾರ ತೆಗೆದು ಕೊಂಡಿರಾ? ೨) ನೀವು ಬರೀ ಸೂರ್ಯನಿಗಷ್ಟೇ 
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ಉಪದೇಶಿಸಲಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಒಂದೇ ಅನ 

ತಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪದೇಶಿಸಿದರಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇಕೆ ಅಪತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶಿ 

ಸಿದಿರಾ? ೩) ಹಿಂದಿನ ಅವತಾರಗಳ ಸ ಸ್ಕ್ರೃ ತಿಯು ನಿಮಗೆ ಇದೆಯೆ ? ೪) ನೀವೂ 

ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಧೀನರಾದ್ದೀರಾ ? ೫) ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅವತಾರವು ಆಗುವಡೆಂದು 

ಬಲ್ಲಿರಾ? ೬) ನಿಮ್ಮ ಅವತಾರದ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು ? ಭಗವಂತನ ಉತ್ತ ರದಿಂದೆ 

ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ದೊಕೆಯುತ್ತಿ ಜೆಂದು 0, ಗಿ/. ಪದೆ ೈನಾಭಾಚಾರ್ಯರು 

ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು :- ಭಗವಂತನು ಅಸಂಬದ್ಧ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದನೆಂದು 

ಯಾರಿಗೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯನವಾಗಬಾರದೆಂದು ಅರ್ಜುನನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳು 

ತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆನಂದಗಿರಿಯವರು- “ಭಗವಂತನ ನಿಜರೂಪವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು 

ಅರ್ಜುನನು ಈ ಚೋದ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅನನ ಲೀಲಾ ವಿಗ್ರಹ ಇಟ್ಟು 

ಕೊಂಡು ಈ ಚೋದ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನೀನು ಮೊನ್ನೆ ವಸುದೇವನ ಗೃಹದಲ್ಲಿ 

ಹುಟ್ಟರುತ್ತಿ; ನಿವಸ್ವಾನನು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು ವಂದು ಕಾಲ 

ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಎಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. 

ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು :- ಈ ಪ್ರಸ ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರದ 

ಯಾಥಾತ ಕ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದು ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನನು ಇಚ್ಛೆ ಸುತ್ತಾ ನೆಂಬ 

ಲ! ಕೊಟ್ಟು “ನಾಲ್ಕು ಯುಗಗಳ ಚಕ್ರವು ಇಪತ್ತೆಂಟುಸಾರೆ ತಿರುಗಿದೆ 

ನಿವಸ್ವ್ಯತನು ಹುಟ್ಟಿ ತ ಇ ಈಗ ಹುಟ 3 ದವನೆಂದು ನೀವಿಬ್ಬ ರೂ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿರು 

ವದು "ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ J ಅರ್ಜುನನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಶ್ರಿ ಶಕ ಸ ನ ಮಹಾತ್ಮ W 

ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ ಅವನು ಕೇಳುನ ಈ ಪ್ರಶ್ನದ ಅಭಿಪ್ರಾ 4 ಇಷ್ಟು - “ಪರಮಾ 

ತ್ಮನು ಸರ್ವಜ್ಞ ನ್ಯ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪ ನು, ಅವಾಸ್ತ ಕಾಮನು ಅವ ky ಗಿ ಈ ದೇಹ 

ಜು ಎಲ್ಲರಂತೆ ಕರ್ಮವಶದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅದು ಸತ್ಯವಾದುಡೇ ಮಿಥ್ಯಾ 
ಭೂತನೇ ? ಅದು ನಿಜನಿದ್ದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮ ಯಾವ ತರಹದ್ದು ? ಇವನ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ 

ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾಲ ಇವೆಸ್ಲವುಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅರ್ಜು 
ನನು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. 

ವೇಂಕಟಿನಾಥರು ರಾಮಾನುಜರ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷೇಸವೆತ್ತಿ 
ದ್ವಾರಕೆ ೧) ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಪರಮಾತ್ಮನು ಎಂದು ಅರ್ಜುನನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ. 

೨) ಅವನ ಅವತಾರಗಳು ಸತ್ಯ ಹೈವೇ ? ಎಂದು ಅರ್ಜುನನು ತಿಳಿಯಲು ಇಚ್ಛಿಸು 

ತ್ತಾನೆ. ನೇಂಕಟಿನಾಥರ ಚ ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಶ್ರಿ "ಕೃ ಷ್ಟ ಕನು ಪ ಪರಮೇಶ್ವರ 

ನೆಂದು ಅನನ ವಿಶ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ತಿಳಿ ಯಿ bl ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 
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ಈ ತತ್ಲೈನು ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯನೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಎರಡನೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 

ದ ವಶಾನುಜರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶ್ಲೋಕದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ದೊರೆಯ ತ್ರಿ ದೆಂಬು 

ದೆಮ್ಹ್ನೂ ಅವ್ಚಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲಾಗಿ ನೇಂಕಟಿನಾಥರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಅವತಾರಗಳು 

ಖಂ mao mq woffa... ತಗಿಸತತೆ 

ತರ್ಪರತ್ತಕಣ: wea free: ... Seavey arqefaee fr ಗಜ] 8 
AT A ಕತ Seat: ಸರ್ಗಕಳರಳಳೆ: sad) ಅದುದರಿಂದ 
ರ್ಾವರಶಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಕೃಷ್ಣನ ಉತ್ತ ರದಿಂದ ಅವತಾರಗಳ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧ 

ತರರಾದಡಶುವದು ಸಾಭ್ಯವಿಲ್ಲೆ ದು ವೇಂಕಟಿನಾಥರ ವಾದ. 

ಈ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ೧೧ ನೇ ಅಧ್ಯಾಯನಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ 
ಶ್ರೀ ಕ್ಛೃಷ್ಣನು ಪರಮೇಶ್ವರನೆಂದು ಬಹು ಸಾಕಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನೇ ಸಾರಿದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಜುನ 

ಅಗೆ ಗೀತೆಯ ಮೊದಲೇ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮ ವ್ಯಾಸ ಮೊದಲಾದವರು 

ವಂಶಶಾತ್ಮೆಯನ್ನು ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲಾಗಿ ಅವತಾರಗಳು ಯಾಕೆ ಅಸತ್ಯ ? ಕೃಷ್ಣನು 

ಐ ತ್ವ ಣಾದರೂ ಅವನ ಅವತಾರವೂ ಸತ್ಯವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸತ್ಯವಾದುದೆಲ್ಲ 

ಐಶ್ಯಾಖ ರುತ್ತದೆಂದಲ್ಲ, ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಉಳ್ಳವೂ ಸತ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಆದುದರಿಂದ 

ಅ ಎತಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಕೊನೆ ಇದ್ದರೂ ಅದು ಸತ್ಯವಿರಬಹುದು. ಅವತಾರದಲ್ಲಿ 

ಪಹೆಎಶಿತಿಷ್ದ್ಯಿ ಸಾವುಗಳೆಂದರೆ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವ ತಿರೋಧಾನ; ಆದುದರಿಂದ ಇವು ಸತ್ಯತೆ 

೦ಡೆಎ ವಡ್ಡ ಕೆಡಿಸುವದಿಲ್ಲ. ವೇಂಕಟನಾಥರ ವಿನುರ್ಶೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಸತ್ಯ, 

“ಅನ ಹಾರದ ಸತ್ಯತ್ವ ಅಸಕ್ಯತ್ವದ ವಿಷಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿಯೂ 

“ಜಾದು... ಅರ್ಜುನನು ಕಾಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಭಗ 

ವಂತಮೆ ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನಿನಾರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದುದರಿಂದ ನೇಂಕಟಿನಾಥರ ಆಕ್ಷೇನ 

ಕ8ೆಲತ೨ಎಎ ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಅರ್ಥಹೀನವಾದುದು 

ಓಳಕರು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಿ ದ್ಹಾರೆ-. ಅರ್ಜುನನ 

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಭಗವಂತನು ತನ್ನ ಅವತಾರ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು 

ವಲಂರ್ಟ್ಜಿ ಸುವನು. “ನಾನೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ್ಮಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ” ಈ 

ತದೆಶಕೆದೆ ಆಸಕ್ತಿವಿರತ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಅಥವಾ ಭಾಗವತ ಧರ್ಮದ ಸರ್ಮರ್ಥನೆ 

ಲರು ಮು ಶ್ರ ಭಗವಂತನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. 

ಪ್ರಭುಪಾದರು - '"ಓ/]ಟ೧8'5 putting this question before the 

Lord is simply an attempt by the devotee to defy the atheistic 

attitiide of persons who consider Krishna to be an ordinary 

human being subject to the modes of material nature’. 



೨೦ ಅಧ್ಯಾಯ ಭ 

ಸ್ರಭುನಿನ ಎಡುರಿಗೆ ಅರ್ಜುನನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟದ್ದು ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತನು, 

ಕೃಷ್ಣ ನು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನು, ಭೌತಿಕ ನಿಸರ್ಗದ ವಿಕಾರಗಳಿಗೆ ಒಳನಟ್ಟಿ 

ವನು ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುವ ನಾಸ್ತಿಕನ ಮತವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಟೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನ 

ವಷ್ಟೈ !” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ಅದಕೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ತಾನು ಹೇಗೆ ಹಿಂಜಿ ಏನಾಗಿದ್ದೆ ನೆಂಬುದು 

ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೊ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೂ ತಿಳಿದಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲವೆಂದು “ನೀನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹುಟಿ 

ದವನು ಪ್ರಾಚೀನನಾದ ವಿವಸ್ವಾ ನನಿಗೆ ನೀನು ಹೇಗೆ ಉನಡೇಶ ಮಾಡಿದೆ ?” ಎಂದು 

ಅರ್ಜುನನು ಭಗ ಸಂತನನ್ನು ಕೇಳಿದನು ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕೊಡಂ 

ತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಉತ್ತರವನೀಯಲಾಗಿದೆ. 

ಜ್ಞಾ ನೇಶ್ವರಿಯವರು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 

ಇದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಆ ವಿನೇಚನೆಯೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಸಂಗತಿ ಮುಂದಿನ 

ಫಲಶ್ರುತಿ ಮೂಲದ ವಿಸ್ತಾರ ಇವೆಲ್ಲದರ ಸವಿಯಾದ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣ. ಅದೆಲ್ಲ ಜನಸಾಮಾ 

ನ್ಯರು ಮಿಂದಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ತಿಳಿಯಾದ ನೀರಿನ ಪ್ರವಾಹದಂತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿಯಾದರೂ 

ಆಳವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಥಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಯಂತೆ ನೀವು ಆದರಲ್ಲಿ ಮುಳಿಗಿ ಸ್ನಾನ 

ಮಾಡಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿಯ ಭಕ್ತಿ ಅಸದೃಶವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅನರ 

ಅದ್ವೆ ಪಿತ ಭಾವನೆಯು ಹಾಲಿನ ಕೊಡದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನ ಹರಳು ಹಾಕಿದಂತಾಗಿದೆ. :- 

“ತಾಯಿಯು ತನ್ನ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಮ ಮಾಡಿದರೆ ' ಆದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನು ) 

ಕೃಪಾಸಾಗರ ! ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ದಣಿದವರಿಗೆ ನೀನು ಶೀತಲ ನೆರಳಿನಂತಿರುವಿ; 

ಅನಾಥರಿಗೆ ಅಂತಃಕರಣದ ಮಾವುಲಿಯಾಗಿರುವಿ .., .......... ಈಗ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆದ 

ಕಡೆಗೆ ಚನ್ನಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡು. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟಗೇಳ 

ಬೇಡ, ಆದರೆ ನೀನು ಈಗ ಹಿಂದಿನ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ- ನಾನು ವಿವಸ್ವೃತ 

ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಕರ್ಮಯೋಗದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಡೆನೆಂದು ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲವೇ ? ಅದು 
ನನಗೆ ಎಳ್ಳಷ್ಟು ಮನಸಿಗೆ ಸರಿ ಎನಿಸಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ವಿವಸ್ವತನು 

ಯಾರೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಮುತ್ತ್ಯರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಂದ ಮೇಲೆ ನೀನು ಅವನಿಗೆ 
ಹೇಗೆ ಉನಡೇಶ ಮಾಡಿದಿ ? ಅನನು ಬಹಳ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದನೆಂದು ಕೇಳಿ 
ಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ನೀನು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಈಗಿನ ಕಾಲದವ. ಆದುದರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಿದ 

ಮಾತು ಅಸಂಬದ್ಧನೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ದೇವ! ನಿನ್ನ 
ಚರಿತ್ರೆ ಆಗಾಧನಡೆ. ಆದರೆ ಈ ಮಾತು ಸುಳ್ಳದ ಅಂತ ಅನ್ನೋದರ ಹೇಗೆ ? ಆದು 
ದರಿಂದ ನೀನು ನಿವಸ್ವತ್ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಉಸದೇಶ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದಿ ಈ ಮಾತನ್ನು 

ನನಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಅಷ್ಟು ಹೇಳುವಿಯಾ ?” ಕೃಷ್ಣನ ಗೂಡ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಮಾತಾ 

ಡುತ್ತಿ ರುವಂತೆ ಇರುವ ಈ ವಿವೇಚನೆ ಜೇತೋಹಾರಿಯಾಗಿದೆ. 
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ಎಲ್ಫೈ ಅರ್ಜುನನೇ ! ನನ್ನ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳು (ಅವತಾರಗಳು) ಕಳೆದು 

ಹೋಗಿವೆ; ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳೂ ಕಳಿದಿವೆ. ನಾನು ಆ ಸಮಸ್ತ ಜನ್ಮಗ 

ಳನ್ನೂ ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ ಶತ್ರುತಾಸಕನೇ ! ನೀನು ಆ ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. 

ನಿಶೇಷ ಓಪ್ಪಣೆಗಳು :-- ಕಾಲಿಕ ಅಸಂಬದ್ಧ ತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು 

ನಿವಾರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆವನ ಪ್ರಾಚೀನ ಅವತಾರಗಳು ಬಹಳ ಎಂದರೆ ಅಸಂಖ್ಯ ಅಥವಾ 

ಅನಂತ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಬಹಳ ಅವತಾರಗಳಿನೆಯಂಬ ಮಾತನ್ನು 

ಅರ್ಜುನನು ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೂ ಬಹಳ ಜನ್ಮಗಳಿನೆ ಮತ್ತು ಅವನು 

ಅವಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ; ಭಗವಂತನು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ-ಇದು ಅರು 

ನನ ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. 

ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಮೊದಲಿನ ಸಾಲು ಅರ್ಜು 
ನನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 

ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಿರುವದರಿಂದ ನಾವು 

ನೀವು ಸಮಾನರಾದರೂ ನನಗೂ ನಿಮಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವದೆ. ನನಗೆಲ್ಲ-ನನ್ನ್ನ ನಿನ್ನ- 

ಜನ್ಮಗಳು ಗೊತ್ತಿರುವದರಿಂದ ನಾನು ಸರ್ವಜ್ಞನು; ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರುವದರಿಂದ 

ನೀವು ಅಲ್ಪಜ್ಞ ರು, ಆದುದರಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂಡೆ ಪರಮಾತ್ಮನಾದ ನನ್ನನ್ನು ನೀವು 

ಅರ್ಚಿಸಬೇಕು. ಆ ಭಕ್ತಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಿಮೆಯ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹುಟ್ಟು ವದರಿಂದೆ 

ಫೀನು ಆ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂಬುದನ್ನೂ ಭಗವಂತನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. 

ಕಗಗ ಎನ್ನುವದರಿಂದ ಸರಮಾತ್ಮನ ಜನ್ಮದ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನ್ನೂ ನಾವು ಅರಿಯ 
ಬೇಕು. ಅವನು ಮೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆಯೇ ಅವತಾರ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹರಿ 

ಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅನನ ದೇಹದಗಳು ಚಿನ್ಮಯವಾದುವು ಪ್ರಾಕೃತನಲ್ಲ; ಆದರೆ 
ಜೀವನ ನಿಶೇಷಗಳೆಂದರೆ ಅವನು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರೂಪಿಯಾದರೂ ಅವನ ದೇಹ 

ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಕೃತವಾದುದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದು ಬರುತ್ತದೆ (ಕರ್ಮದ ಬಲ 
ದಿಂದ) ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಿತ್ಯವಾದುದು ಅದಕ್ಕೆ ಬರುವದು ಹೋಗು 
ವದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಂದ ಜೀವನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಭಿನ್ನನೆಂದು ಹೇಳುವ 

ದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದೆಲ್ಲನನ್ನೂ ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ 
ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. 

ಆದರೂ ಮಧುಸೂದನ ಸರಸ್ವತಿಯವರು "ಕಕ (ನಿನ್ನ) ಎಲ್ಲ ಜೀವರನ್ನೂ 

ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. (ತಸ) ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ” ಎಂದು 
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ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣನು ಕಷ್ಟಬಟ್ಟು ಜೀವನಿಗೂ ತನಗೂ ಭೇದವನ್ನು ಬೇಕಾದು 

ಬೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳಿದರೂ ಮತೆ, ತಪ್ಪ ಕಡೇ ಐಕ ದ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಮಧುಸೂದನರು 

ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಇ ಬರೀ ಜೀವನು ಒಂದು ಯಾಕೆ ? ಕೃಷ್ಣನನ್ನು 

ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮರೂ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲವೆ ಅದ್ವೈತ ಮತದಲ್ಲಿ. ಈ ಮೊದಲು "ಹಾಕೆ 

ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಲೀಲಾ ದೇಹಗಳೆಂದೂ ಜೀವನಿಗೆ ಕರ್ಮ ನಿಮಿತ್ತಕ ದೇಹಗಳೆಂದೂ ಮತ್ತು 
ಆರ್ಜುನನು ಅಲ್ಪಜ್ಞ ನೆಂದೂ ಪರಸ್ಪರರ ಭೇದನನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ 

"ಅರ್ಜುನ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಅವನನ್ನು ಕರೆದುದು ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ಲೇಷದಿಂದ ಅವನ್ನು 

ಅರ್ಜುನ ವೃಕ್ಷದಂತೆ ಅವೃತ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. (ಕಥಕ ಅತ್ತೆಸಕ್ಕ ೫ 

area dated aA aad) ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ 
ಅದ್ವೈತದ ಆಗ್ರಹ. 

ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು- ಮೂರ್ಯರು ಶ್ರೀ ಕೃ ಸ್ನ ಕನು ಈಶ್ವ ರನಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸ್ತ ನಲ್ಲ; 

ಎಂದು ಶಂಕಿಸುವದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ರ್. ಸಾನೆ. ಕು ಎಲ್ಲ 4 ಗಳನ್ನು ಇದಿ 

ಜ್ಹೀನೆ; ನೀನು ಮಾತ್ರ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳಿಂದ ಚಾ ನವು ಸ ಕ್ರತಿಬದ್ಧೆ ವಾದುದ 

ರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲಾರಿ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ 

ರಾಮಾನುಜರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕಫ ಜನ್ಮ! ಗಳು ಸತ್ರ ವಾಡವುಗಳೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. 

“ನಿನ್ನ ಜನ್ಮಗಳು' ಎಂಬುದನ್ನು ದೃಷ್ಟಾ ಖಿ ಕ ಷ್ಟ ನನು ಬಳಿಸಿದಾ ನೆಂದು ಹೇಳು 

ತ್ತಾ 3. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಕೋಟನೇರೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಕೆ ಓದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತ ರಗಳಲ್ಲಿ ಅನ 

ಕಾಶನಿದ್ದ ಂತೆ ತೋರುವದಿಲ್ಲ. ಲ 

ಶಂಕಾರಾಚಾರ್ಯರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷ ದೀಪಿಕಾಕಾರರು ಹೀಗೆ ಹೇಳು 

ತ್ತಾರೆ ;- “ಅರ್ಜುನನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ: ಅರ್ಜು 
ನನ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯು ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಅಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಮಂದನಾಗಿದೆ (tat 

waffarfaagmaafeda ) ಆಡರೆ ಕೃಷ್ಣನು ಈಗ ಹಾಗೆ ಮಂದ 
ದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿಲ್ಲ” ಇದನ್ನೇ ಉತ್ಕರ್ಷ ದೀಪಿಕಾಕಾರರು ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

"ಅರ್ಜುನ' ಎಂದರೆ "ಶುದ್ದ, ಬೆಳ್ಳಗೆ,” ಇದು ಅನನು ಧರ್ಮದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ 

ದ್ಹಾನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಪರಂತಪ ಎಂದರೆ “ಶತೃಗಳಿಗೆ ಶಾಸಪಕಾರಕ' ಅನನು ದೇವತೆ 

ಗಳಿಗೂ ಸಹ ಅಧರ್ಮದಿಂದ ತಾಸ ಕೊಡುತ್ತಾನೆಂದು ಅರ್ಥ. ಆದುದರಿಂದ ಅರ್ಜು 
ನನ ಜ್ಞಾ ನ ಶಿಕ್ಷಿಯು ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿದೆನ್ನುವದು ಯುಕ್ತ 

ವಾಗಿದೆ, 

ಮಧುಸೂದನ ಸರ ಇತಿಯವರು :-- ಅರ್ಜುನನು ಅರ್ಜುನ ವೃ ಕ್ರದಂತೆ 

- ಅಜ ನು ಮಡ್ಡನು ಎಂದು ಅಚ ಕೆ. ಮತ್ತು ಪರಂತಪ ಎಂದರೆ ಮಿಥ್ಯಾ ತ 
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ರಾದ ವೈರಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವವನು ಎಂದು ಮಿಥ್ಯಾ ಭೂತರಾದ ಎಂಬ ನಿಶೇಷಣ 

ವನ್ನು ಕೈಗಂಟು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನು ಸರ್ವಜ್ಞನೆಂದೂ ಅರ್ಜುನನು ಮಾತ್ರ 

ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಗಳಿಂದೆ ಮೂಢನಾದವನು ಎಂದೂ ಅರ್ಜುನನ ಅಜ್ಜಾ ನವನ್ನು ಎತ್ತಿ 

ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಇದರಲ್ಲಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಅರ್ಜುನನ ಜ್ಞಾ ನವು ಧರ್ಮದಿಂದ ಯಾಕೆ 

ನೆಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಡೊರೆಯುವದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನನು ದೇವನಿಗೆ 

ಸಹ ತಾಪ ಕೊಡುತ್ತಾ ನೆನ್ನುವದೂ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿಯೇ ತೋರುತ್ತದೆ. ನೇಂಕ 

ಟಿನಾಥರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಜುನನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪು ಕರುಣೆ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಅವರು ಹೇಳು 

ತ್ತಾರೆ. “ತ Bare ತಣ: ಔಕ್ತ ಕೆಕಕಳಕ- 
fuerte: weaved: seed ಅತ್ತಿರ ಕರಗ ಕಿ | 
ಅರ್ಜುನನು ಸರ್ವಜ ನಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ದೈವೀ ಸಂಪತ್ತಿನೊಡನೆ ಹುಟ್ಟಿ ದನನು ಸತ್ವ 

ಪ್ರಧಾನನು; ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ಅಜ್ಜ ನಲ್ಲ ಎಂಬುದು "ಅರ್ಜುನ!' ಎಂದು 

ಸಂಬೋಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ.” ಆದರೂ ಅವನು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಯೆಂದ್ದು 
ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ. 

ಅರ್ಜುನ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ವ್ಯತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಅರ್ಜುನನೇ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. 

qfyeqt wgqtarat aot 8 ತೆ; ೫೫: 

safe sigs wd ಇಣತ್ತತ fag: ॥ 

ನಾಲ್ಕು ಸೀಮೆಯುಳ್ಳ ಪ್ರಥಿನಿಯ ಮೇಲೆ ನನ್ನಂಥ ಬಣ್ಣಿವು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ; 

ನನ್ನ ಕರ್ಮಗಳೂ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುವದರಿಂದ ನನಗೆ ಅರ್ಜುನನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. 

ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆದರೂ ಸಂಬೋಧನ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಶಬ್ಧಗ 

ಳನ್ನು ವಿಚಿತ್ರ ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ಯುತ್ಸತ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು 

ಕಲ್ಪಿಸುವದು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ. 

William Q Judgeರು ಈ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳ ನಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ 

ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. una is also called Nara which means Man, 

we here have an ancient poslulation of reincarnation for all 

human family in direct and unmistakable terms. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ 

ನರನೆಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಅರ್ಥವು ಮನುಷ್ಯನೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ 

ಉಕ್ತಿಯಿದೆ.. ಅದರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ಅಸಂದಿಗೃವಾದ ಅರ್ಥವೂ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೇ 

ಪುನರ್ಜನ್ಮನಿದೆಯೆಂದು ಆಗುತ್ತದೆ. 
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ಇದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ Jಟರಡಂರು 

ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸಗರ in spite of all the sneers and faboured efforts 

of scientific scoffers to show that there is no soul, ಶಿ 

perhaps no hereafter, the innate belief in the supreme, in 

heaven, in hell, magic and what not will remain. ಧಿಂದೆಗಳ್ಳು 

ಆತ್ಮದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ನಿಲ್ಲೆಂದು ಮತ್ತು ಮೃತ್ಯುವಿನ ನಂತರ ಏನೂ ಇಲ್ಲೆಂದು ಮೂಗು 

ಮುರಿಯುವ ವಿಜ್ಞಾ ನಿಗಳ ಶ್ರಮ ಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದರೂ ಸಹ ಷರ 

ಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿಯ ಸಹಜವಾದ ವಿಶ್ವಾಸವು ಹಾ ಗೆ ಯೇ ಸ್ವರ್ಗ ನರಕ ಮಾಟಿತಾಟ 
ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಗೆ ಉಳಿಯುವದು. 

ಗೀತಾ ಸಾರೋದ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಗಳವರು 1... “ಜೀವನಿಗೆ 
ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಆನೇಕ ಅವತಾರಗಳೂ ಇನೆ. ತನ್ನ ಒಂದು 

ಜನ್ಮವನ್ನೇೇ ತನ್ನ ಸಮಗ್ರ ಜೀವನನೆಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಲಾಕೆವು. ಪ್ರತಿಯೊಂದರ 

ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾಗು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಾಣಲು ನಾವು ಅನೇಕ ದಿನಗಳವರೆಗೆ 

ಪ್ರತೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಧರ್ಮ-ಅಧರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇಜೇ 
ಮಾತು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮನ ವಿಶಾಲ ದೀರ್ಫ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಎಂದರೆ 

ಒಂದು ದಿವಸನಿದ್ಧ ಹಾಗೆ. ಕೇನಲ ಒಂದು ಜನ್ಮದ ಆಗು ಹೋಗುಗಳಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ 
ಧರ್ಮ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಬಾರದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಇವುಗಳೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವಥೆ ಎಂದು 
ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಸಾಲದು. ಒಂಜೇ ಜನ್ಮ ನೋಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳ 
ಸುಳ್ಳರಿಗೆ ಸುಖವು ಸತ್ಯವಂತನಿಗೆ ದುಃಖವೂ ತೋರುವದರಿಂದ ಜಗತ್ತು ಅನ್ಯಾಯದ 
ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲಿ ಅರಾಜಕತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಸಹಜವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುವದರಿಂದ ಯಾವ 
ನೀತಿ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಂಬಿಗೆ ಬರಲಾರದು. ಈ ನಂಬಿಗೆ ಕಳಕೊಂಡ 
ಜನಾಂಗ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಅಧೋಗತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವದೆ; 
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೆ ಸುಖನದೆ ಎಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದು 
ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯವಿದೆ. ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಸತ್ಯಕ್ಕೆ 
ಸಾಯಲೂ ಮನುಷ್ಯ ಸಿದ್ಧನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ನಾವು ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳ ದೀರ್ಫೂ 
ವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಕಾಯಲೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳನ್ನು 
ಒಪ್ಪಬೇಕು. ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ತಾಳುವ ಆತ್ಮನನ್ನು ಒಪ್ಪುಬೆಳಕುು ದೇಹ 
ಹೋದರೂ ಆತ್ಮ ಉಳಿಯುತ್ತಾನೆಂಬ ನಿಶ್ವಾಸ ನಮಗಿರಬೇಕು. ಇಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ 
ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯವಿದೆ. ಇದೇ ಮಾತನ್ನೇ ಭಗವಂತನು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. 
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ಇದನ್ನೇ Geoffrey A Barborka ಅವರು ತಮ್ಮ The pearl of the 

orient ದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ... The philosophical concept under- 
lying this enunciation of the ancient doctrine of immortality 

is that the same indwelling self or divine spirit is present 

from one incarnation to another incarnation on earth. The 

streams of consciousness is continuous inhering in the 

Karmopadhi (The causal self) even though the lower vestures 

or vehicles differ, Thus the indwelling spirit inhabits a series 

of human vehicles or bodies; using one vehicle for one life 

time on earth, then reappearing in another body for another 

span of life continuing the same stream of consciousness... 

the west view the doctrine solely from the aspect of the outer 

mostvehicle, the physical body.....Those who reject the doctr- 

ine say we have no remembrance of. having lived before on 

earth, therefore we could not have had a former existence. 

So Krishna says- | remember mine, even though you do 

not remember yours,’ "ಅಮರತ್ವದ ಪ್ರಾಚೀನ ತತ್ವದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಇರುವ 
ತಾಕಿ ಕ ಕಲ್ಪನೆ ಯೆಂದರೆ ಈ ದೇಹದೊಳಗೆ ಇರುವ ಅದೇ ಆತ್ಮತತ್ವವು ಭೂಮಿಯ 

ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಜನ್ಮದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಕರ್ಮೋಪಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಇರುವ ಆ ಚೈತನ್ಯದ ಪ್ರವಾಹವು ಅವಿಚ್ಛೈನ್ನವಾಗಿ 

ಸಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಳಗಿನ ಕೋಶಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಮಾನವ 

ಅನೇಕ ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಃ ಪ್ರನಿಷ್ಟವಾದ ಆತ್ಮವು ಹಾಗೇ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು 
ಒಂದು ದೇಹವನ್ನು ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತ ದೆ. ಜನ್ಮಾಂತರ 

ದಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಜೀಹಡೊಡನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಜನ್ಮಾವಧಿಯನರೆಗೆ ಕಂಡು ಗು 
ತ್ರದ ಅದೇ ಚೈತನ್ಯವೇ ಮುಂಡೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರು ಈ ತತ್ವವನ್ನು 

ಬಾಹ್ಯಕೋಶವಾದ ದೇಹದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ........ ಯಾರು 

ಈ ತತ್ವವನ್ನು ಅಲ್ಲಗೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ 

ಇದ್ದುದರ ಸ್ಕ್ರೃ ತಿಯೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಪೂರ್ವಜನ್ಮ 

ನಿರುವದು ಶಕ ನಿಲಿಸಿ. ಆಡುದರಿಂದ ಕೃ ಷ್ಟ ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ೩... “ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ್ನ 

ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮಗ ರಣೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನನಗೆ ಅವುಗಳ ಸೆ ರಣೆ ಇದೆ.” 

ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಜೊಪ್ರೆಯನರೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ;-- “ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ 

ಆನಿರ್ಭೂತ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನ ರಾಗಿರುವ ಆ ನಿತ್ಯವಾದ ಆತ್ಮಜ್ಞಾ ನದ 

ಅರಿನೇ ನಮಗೆ ಉದ. ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗದೊಡನೆ ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗ 
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ಬೇಕೆಂಬುದನ್ನೆ ನಾವು ಕಲಿತಿಲ್ಲ, ಆದುದರಿಂದ ಇಡೀ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ ಆತ್ಮತತ್ವವು 

ನಮ್ಮಿಂದ ಮರೆಯಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಗ್ರವಾದ ನಿಶಿತ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಈ ಆತ್ಮ 

ನನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು.” 

ದೇಹನಾಶವಾದರೂ ಆತ್ಮನಗೂಡ ಇ ಸ್ಲಾಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹವು ಅನಾದಿ 

ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ದೇಹಾಂತರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಜೀವನದ ಸಾತ 

ತೃಕ್ಕೈ ಅದೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಲಿಂಗ ಶರೀರದ ಅಸ್ತಿ ತ್ವವನ್ನು ಸತಿಯರ ಬ 

ನಿಗಳು ಅದರ ಫೋಟೊ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ವೇದವ್ಯಾಸರು ತಾವು ಬರೆದ Hinduism 

in the space Ageದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. Hinduism speaks about 

the five bodies of Man of which we know only the matter 

body. But the Rishis, Yogis, and the wise men of India 

knew about an ‘‘Energy body’’” which shines with (೧೩೧) 

Rainbow colours. «Now the soviets have succeeded in 

photographing the energy body |... This is called Plasma 

body by them. They have employed a photography known as 

""Kirlian Photography'” for this purpose... For Dr. Kirlian is 

the Russian who photographed the Energy body or Astral 

body. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಐದು ಕೋಶಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 

ನಮಗೆ ಭೌತಿಕ ಜೇಹವೊಂದೇ (ಅನ್ನಮಯ) ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ 

ಗಳಿಗೆ ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಹಾ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ 

(Energy body) ದೇಹ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲಿನ ಏಳು ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ 
ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದೆ. .... ಈಗ ರಶಿಯಾ ದೇಶದವರು ಈ ಶಕ್ತಿಯುತ ದೇಹದ 

ಛಾಯಾ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಶಕ್ತಿಯುತ ದೇಹವೆನ್ನು 

ತ್ತಾರೆ. (Plasma body) ಕರ್ಲಿಯನ್ ಪದ್ಧತಿಯ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಯನ್ನು ಉಪ 

ಯೋಗಿಸಿದ್ದಾ ಕೆ. ಡಾ. ಕರ್ಲಿಯನ್ನನು ಈ ಶಕ್ತಿ ಯು ತ ಅಥವಾ ತೇಜೋಮಯ 

ಜೀಹೆದೆ ಫೋಟೊ ಮೊದಲಿಗೆ ತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ. 

ಅರನಿಂದರು ಸಹ ತಮ್ಮ Life Divine ದೆಲ್ಲಿ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹದ ವಿಷ 
ಯಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ದೇಹದಿಂದ ದೇಹಾಂತರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಜೀವನು ಈ ಲಿಂಗ 
ದೇಹ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೇ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಮುಕ್ತಿಯ ಮೊದಲು ಈ ಲಿಂಗ ಜೀಹದ 
ಭಂಗವಾಗುತ್ತದೆ ಜನ್ಮಾಂತರವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಒಳ್ಳೇ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. 

Mr. 7. 500೩/೩೦ ಇವರು ತಮ್ಮ Discourses on the Bhagava- 
6618 ದಲ್ಲಿ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ, This Sukshma 
Sharira bears to the physical body the sama relationship 
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which the astral world bears to the objective phase of the 

solar system It is sometimes called Kamarupa, in our 

thiosophical dissertations. Kama represents this astral body 

it self. It is composed of elements of quite a different nature. 

Itssenses are no so differentiated and localised as in the 

physical body, and being composed of finer .mater.als its 
powers of action and thought are considerably greater than 

those in the physical body. Karana sharira can only be consi- 

ved as a centre of Prajna ( force or energy ). And the third 

principle is sutratma. What completes this trinity, 1116 the 

light of the Logos. This light permeates every kind organisms 

as Jiva. 

Now logos is the sun. The rays of the sun fall upon a 

minor and reflect from it upon a polished matallic plate and 

make the rays reflected from the plate tall upon a wall. Now 

we have three imaegs, one being clearer than the. other and 

one being more resplendent the other. | ೦8೧ compare the 

clear mirror to Karana Sharira the metallic plate to the astral 

body and the wall to the physical body, In each case a 

definite Bimbam is formed and the bimbam or the reflected 

image is for the time being is considred as the self. 

ಆಧುರಿಕರು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮ ಸ್ಮರಣೆ ನಮಗಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮವು 

ಮಗೆ ಇಲ್ಲೆಂದು ವಾದಿಸಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರ ಉತ್ತರವು ಮೇಲೆ ನಮೂದಾ 

ಗಿದೆ. ಅಂತರಿಕ ಶತ್ವಗಳೊಡನೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕೊಂಡರೆ ನಮಗೂ ಹಿಂದಿನ 

ಜನ್ಮದ ಸ್ಮೃತಿಯು ಬರುತ್ತದೆಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೇ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ನನಗೆ ಪೂರ್ವ 

ಜನ್ಮದ ಸ್ಮ್ಯೃತಿಯಿದೆ ಯೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತನ್ನ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಪೂರ್ವ 

ಜನ್ಮದ ಜ್ಞಾ ನನಿದೆ. ಅವನ ಜ್ಞಾ ನ ಮಬ್ಬಾದ ಸ್ಮ್ಮೃತಿಯಲ್ಲ; ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ; 

ಎಲ್ಲ ಕಾಲದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ 

ದರೆ ನನ್ಮು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಸ್ಮರ ಣೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಬಹುಡು. 

ಪ್ರಾಚೀನ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಭಾಗ 

ವತದಲ್ಲಿ ಜಡಭರತನಿಗೆ ತನ್ನ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮಗಳ ಸ್ಮೃತಿಯು ಇತ್ತು. ಅದು ಅವನಿಗೆ 

ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ದಾರಿ ದೀಸವಾಗಿತ್ತು. ನಹುಷನಿಗೆ ಹೆಬ್ಬಾವಿನ ಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ಅನನು 

ಭೀಮನನ್ನು ನುಂಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಸ್ಮರಣೆಯು ಬಂದಿ 
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ತೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮಾನವ ಕೂಸು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ಹೊರ ಬೀಳುವ 

ಮುನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಸ್ಮರಣೆ ಬರುತ್ತದೆಂದು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ (11-೩೨-೧೦) 
ಹೇಳಿದೆ... ಕೆಲವು ಜೀವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ತನ್ಮು ಜನ್ಮದ ಸ್ಮರಣೆ ಬರುವಂತೆ "ನನಗೆ ಎಲ್ಲರ 

ಪೂರ್ನ ಜನ್ಮದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಭವವು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ ' ಎಂದು ಕೃಷ್ಣನು 

ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಉಷಯೋಗಿಸಿದ ಕಿ ಎನ್ನುವದರ ಅರ್ಥವಿದು. 

ಅರ್ಜುವನ ಜನ್ಮಗಳಂತೆ ಭಗವಂತನೂ ಅನೇಕ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. 

ಈ ಅವತಾರಗಳೆಂದರೆ ಏನು ? ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಮೂರು ಶ್ಲೋಕಗಳ ತೆಶುವಾ 

ದಲ್ಲಿ ವಿವೇಚಿಸೋಣ. 

ಅವತರಣಿಕೆಯು :- ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ಜನನ ಮರಣಗಳೆರಡೂ ಇಲ್ಲ. 

ಎಂದ ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ನಿಗೆ ಬಹಳ ಜನ್ಮಗಳು ಹೇಗೆ ಕೂಡುವವು ? ಎಂದರೆ ಸರನೇಶ್ವರ 

ನಿಗೆ ಜನ್ಮನೆಂದರೆ ಜೀವನ ಹಾಗೆ ಕರ್ನುದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಂಚ ಮಹಾಭೂತಗಳಿಂದೆ 

ಉಂಟಾಗುವ ದೇಹ ಸಂಬಂಧವಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವ ಆತನ ಸ್ವರೂಪದಿಂದಲೇ 

ಪ್ರಾಡುರ್ಭನಿಸುವಜೇ (ಅವತರಿಸುವದೇ) ಈಶ್ವರನ ಜನ್ಮ ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು 
ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾನೆ. 

೫೫5%. ಕಾಕರ wari 5 fo oe | 
7೫1% carafacsry ಕ೪೫7 ೯7೩1227 lel 

ದೇಹದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿರಹಿತನಾದಾಗ್ಯೂ ನಾಶರಹಿತವಾದ ದೇಹವುಳ್ಳನನಾ 

ದಾಗ್ಯೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಒಡೆಯನಾದಾಗ್ಯೂ ಸ್ವಕೀಯನಾದ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಆಶ್ರ 

ಯಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಜ್ಞಾ ನದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ದುಏಸುತ್ತೇನೆ. 

ನಿಶೇಷ ಬಸ್ಸಣೆಗಳು ‘— (| ಅಧ್ಯಾಯದ ೧೭ ಫೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 

ಉಳಿದ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಪರಮೇಶ್ವರನು ಜನನ ಮರಣ ರಹಿತನೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. 

ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರಹದ ಅಪೂರ್ಣತೆಯಿಲ್ಲ. ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು. ತರಹದ 

ವಿಕಾರಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ೧) ನಾಶ ೨) ಹೊರಗಿನ ಹೊದಿಕೆಯ ನಾಶ ೩) ದುಃಖಕ್ಕೆ 
ಒಳಗಾಗುವದು ೪) ಉಳಿದ ತರಹದ ಅಪೂರ್ಣತೆಗಳು. ಜೀವನಿಗೆ ಸ ಸ್ರೈರೂಸತಃ ನಾಶ 

ವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಉಳಿದ ಮೂರು ತರಹದ ವಿಕಾರಗಳೂ ಉಂಟು. ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಮಾತ್ರ 
ಈ ನಾಲ್ಕೂ ನಿಕಾರಗಳೂ ತಗಲುವದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಈಶ್ವರನು ದೇಹದಿಂದ 
ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ನಿತ್ಯನು 

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ನು ಜನ್ಮರಹಿತನಾದರೂ ಅವತಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆ ಅನತಾ 

ರದ ಮುಖ್ಯ ರಹೆಸ್ಯವನ್ನು ಭಗವಂತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಮೊದಲಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
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೧) ಅವನು ಜನ್ಮ ರಹಿತನು ೨) ಅವನು ಮರಣ ರಹಿತನು ಮತ್ತು ೩) ಅನನು 

ಈಶ್ವರನು. ಜೀವನ ಹಾಗೆ ಈಶ್ವರನು ಹುಟ್ಟುವದು ಈ ಮಾತುಗಳಿಗೂ ಹೊಂದಿಕೆ 

ಯಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಎಂದ ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣನು ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕಣಣ ಎಂದು 

ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ? ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಭಗವಂತನು ಜೆ wafer zat ೫೧೪೯೫೯1] 

ಇ. 3ಗೇಣರ್ಗ೫7 ರಾಘವೇಂದ್ರರೂ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು 

ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ೧) ಪ್ರಕೃತಿಯೆಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರಾಕೃತ ಎಂದು 

ಅರ್ಥ. ವಸುದೇವ ಮೊದಲಾದವರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ (ನಸುಜೀವ ಮೊದಲಾದವರು 

ಪ್ರಾಕೃತದೇಹವುಳ್ಳವರು) ನನ್ನ ಜ್ಞಾ ನದಿಂದ ನಾನು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ "ನೆ. ೨) ಅಥವಾ 

ನನಗೆ ಅಧೀನವಾದ ತಮಸ್ಸಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ 

ಸಂಭೂತನ ಹಾಗೆ ಜನರಿಗೆ ಭ್ರಮವಿಷಯನಾಗುತ್ತೆ ನೆ. (ಜನರು ನನನ್ನು ನೋಡಿ 

ಮನುಷ್ಯನೆಂದು ಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ,) 

ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಸಹ :- 221 ಇ ಕ ಕಕ್ಟ ಹ್ ೫ಗಳಗಗೆ 
೫ಗಸ್ವಕಿತ 7೫7771 / ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

1) ಇಲ್ಲಿ ೫೫೫7 ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಭ್ರಮೆಗೆ ಈಡುವ ಶಕ್ತಿ William L. Judge 

ರವರು ಇದಕ್ಕೆ 2) The mystic power of self ideation (Wed) 

ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದದ ವರಾಹ ಉಪನಿಷ 
ತನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ ‘“The whole of the universe is evolved 

through Sankalpa (‘ideation ) alone; it is only through 

Sankalpa that the universe retains its appearance. 

ಇನ್ನು ಈ ತರಹದ ಅವತಾರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು ? ಎಂಬುದಕ್ಕೆ 

ಉತ್ತರವೂ ಇದರಿಂದಲೇ (₹೫1 ೫3 ಇತ) ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ 
ಎಂದರೆ ಸ್ವಭಾವವೆಂದು ಅರ್ಥ “ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕನುಸರಿಸಿ' ಎಂದು ಅರ್ಥ. 

dae ಕಳ7ತಂತೆ ATA ೫17೫೫೫ ೫? ನಲ ಅವತಾರ. ಮಾಡುವದು 
ಸರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವಭಾವವೇ ! ಸರ್ವ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡವರಿಗೆ 

ಯಾವ ಕಾಮನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಪ್ರಯೋಜನದ 

ಉದ್ದಿಶ್ಯವಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ವಿಲಕ್ಷಣ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳ ಭಗವಂತನು 

ಜೀವನಿಗೆ ಆದುದರಿಂದ ಪೂಜ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. 

ಅವತಾರದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮೂರು ೧) ಇವನದು ಪ್ರಾಕೃತ ದೇಹವಲ್ಲ 

ಚೈತನ್ಯ ಶರೀರದಿಂದಲೇ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಅವತರಿಸುತ್ತಾನೆ. ೨) ತಂಜಿ 
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ಇಯಿಗಳ ಪ್ರಾಕೃತ ಜೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅವತರಿಸುತ್ತಾ ನೆ. ೩) ತನ್ನ ಜ್ಞಾನ 

ದಿಂದ ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆ "ಮಿಂದರೆ ' ಅವತರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆನನ ಜಾ ನಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿಯಿಲ್ಲ 

ಅಥವಾ ಅವನು ಜು ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಅವತಂಸುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಶರಹದ 

ಕ್ರೀಡೆಯು ಅವನ ಸ್ವಭಾವ; ಅವನ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. 

ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು 3೫277೯೫7 ಎಂದರೆ TTT: 

ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಅವತಾರದ ಶರೀರವು ಶುದ್ಧ 

ಸಾಫ್ವಿಕ ಮತ್ತು ಕರಣೋಪಾಧಿ. ಅದು ಬಹು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಿರುವದರಿಂದ ಅವನ ಸರ್ವ 

ಜ್ಞಾ "ಸತ್ತ ಕ್ರೈ ಪ್ರಕಿಬಂಧಕವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹ ಉಳಿದ ಜೀವರ ದೇಹಗಳಂಶೆ 

ಅವತಾರ ದೇಹವೂ ಮಿಥ್ಯಾ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. (ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಾವಿನಂತೆ 

ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕ) ಆದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತರ ಜನರು ಅವು ಸತ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 

ಅಸಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ದೇವನು ಅವು ಮಾಯಿಕವೆಂಡೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತ ವಾಗುವದಿಲ್ಲ. 

ಆದರೆ ಮಧುಸೂದನಸರಸ್ವ ತಿ ಮೊದಲಾದವರು ಅನಶಾರ ದೇಹಗಳು ಸ್ಪಾಕೃತನಲ್ಲ. 

ಅವೆಲ್ಲ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವತಾರಗಳು ಸುಳ್ಳೆಂದು 

ಹೇಳುವದರಿಂದ ಆ ದೇಹಗಳು ಪ್ರಾಕೃತ ಅಥನಾ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ 

ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. 

ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಗೂ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೂ ೫೫1 ಶಬ್ದವು ದೊಡ್ಡ 

ಆಶ್ರಯವಾಗಿದೆ. ೫೫1 ಶಬ್ದವು ಮಿಥ್ಯಾ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

quate Sarg ಇತ ೪೫/೧] ೫1೮೫೫: 712೫7 OTA: ಈತ 
ನಾನು ಮಾಯೆಯಿಂದ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ತೋರುವಂತೆ ಜೀಹವುಳ್ಳವನಂತೆ ತೋರುತ್ತೇನೆ 

ನಿಜನಾಗಿ (ಸರಮಾರ್ಥವಾಗಿ) ಆಲ್ಲ. ವೇಂಕಟನಾಥರು, ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ರಾಮಾ 

ನುಜಾಚಾರ್ಯರು (81 ೪೮:) ಹೇಳುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಮಾಯಾ ಶಬ್ದದೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ವಿಲಕ್ಷಣ Wid 

ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಕೆ "ಕಾರಣನಿಕ್ದೆ. ಇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ಆದರೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಕೋಶವನ್ನು "ನ್ನ: *೯ರ್ಣಾಗರ್ಗರ್ಣ್ ಇರ; 

sgdldtaT 7 ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಗೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕಗಳೆಂದು ಉದಾಹರಿಸಿ 

ದ್ದಾರೆ, ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು ಸಹ ೫/೫7 ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾ ನವೆಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನೇ 

ಸ್ವೀಕಂಸಿದ್ದಾರೆ. «a ads ೫7೫೪೫4: | 
೫72271 wad afe ಇಗೆ! ಇ Te (ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ ಮತ್ತು 
ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ದೇಹಗಳು ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದವು ಆವು 
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$ವಾದವು ಮತ್ತು ನಿತ್ಯನಾದವು, ಆ ಡೇಹೆಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವೇ ! 

ಕರಾಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಟೀಕಾಕಾರರಾದ ಆನಂದಗಿರಿಯವರು ಸಹ (Arar 

ಇರ ಇಕರ್ಗಗತ್ಕ ೮೪೧೯) ಮಾಯೆಯೆಂದರೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಯ ಹೆಸರೆದೇ ಹೇಳು 

ರಿ. ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ೫727 ಎಂದರೆ ಕಪ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಿದ್ದಾರೆ 

ದರಿಂದ ವೇಂಕಟಿನಾಥರ ದೋಷಾರೋಪಣೆಯು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ುಯೆಯ ಅರ್ಥವು ರಾಮಾನುಜರು ಹೇಳಿದ ಸಂಕಲ್ಪವೆಂದಲ್ಲ; ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು 

ಳಿದ "ಅಚ್ಛಾ? ಎಂದೂ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ೫1೫1 ಶಬ್ದವನ್ನು ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕೃತಿ 

ನ್ಲಿಯೇ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಗಳವ್ಲ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧಾರ್ಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ರಸಿದ್ಧಾ 

ನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ಅಜನಾಗಿದ್ದು ಅನತಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ 
ಗೀಥನನ್ನು ಅವತಾರವು ಮಾಯಾ ಎಂದರೆ ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂದರೆ ಕೂಡುತ್ತದೆ ಎಂದು 

ತಾಗಿ ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದೆ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಇವರ ವಾದವು ಸರಿ 
ಬ್ಲವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ೧) ಅವರ ಅವತಾರದ ದೇಹವೂ ನಿತ್ಯವಾದುದರಿಂದ 

» ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ೨) ಆನೇಕ ಜನ ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಸಹೆ ಮಾಯಾ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬೇಕೆ 

೯ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನತಾರ ರೂಪಗಳು ಅನನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ 

ನಿತ್ತನೆ ಮತ್ತು ಮರೆಯಾಗುತ್ತವೆ; ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. 

ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಪಿಲ ಸಾಂಖ್ಯ ಮತ್ತು 
ಇಂತದ ಈ. ಎರಡು ಮತಗಳ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇನೆಂದು ಲೊ. ಓಳಕರು 

ತ್ತಾರೆ, ಸೃಷ್ಟಿ ತಾನೇ ಹೆಟ್ಟಿಸುತ್ತಡೆಂದು ಸಾಂಖ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ 

ಇಂತಿಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ 

ಗಾತ್ಮನು ಅಧಿಸ್ಟಿತನಾಗಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಮಾ ೯ ಇ 

'ದುತ್ತದೆಂದು ವೇದಾಂತಿಗಳು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸ್ವರೂಪ 
| ಜಗತ್ತನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಈ ಅಚಿಂತ್ಯ ಶಕ್ತಿಗೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ೫1೫1 ಎಂದು ಕರೆದಿ 

ಕ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ಶ್ವೈತಾಶ್ವತರ ಉಪನಿಸತ್ತಿ ನಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 

21೫35೫ freq afd ಕ್ವ ತತ್ತಿಕತಳ) ಮತ್ತು ರಾನಡೆಯವರು-ಇ7] 
ns miraculous power; because the passage is theistic. 

ಭಗವಂತನ ಅವತಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಸೇಜಾವರ ಶ್ರೀಗಳವರು ಹೀಗೆ ಬರೆ 

ಗಾರೆ :- “ಪೂರ್ಣನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ರಯೋಜನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ 

ಕಾ ಪೂರ್ಣವಾದ ಆತನು ಸರರ ಉದ್ಧಾರ ಅನುಗ್ರಹೆಗಳನ್ನು ಬಯಸಿ ಆದ 

. ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು. ನಾವು ಪರರ ಉಪಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುನಾಗಲೂ 

ರ್ಮುದಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತದ ಪ್ರಯೋಜನದ ಆಶೆಯು ಇದ್ದೇ ಇರುವದು. 
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ಅನತೆರಣಿಕೆ :-- ಪೂರ್ಣ ಕಾಮನಾದುದರಿಂದ ತನಗೆ ಪ್ರಯೋಜನನಿಲ್ಲದಿ 

ದ್ದರೂ ಜನರ ಸಲುವಾಗಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಧರ್ಮವನ್ನು ನಾಶ ಗೊಳಿ 

ಸಲಿಕೆ ನನ್ನ ಅವತಾರವೆಂದು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ನು ಈ ಎರಡು (೭,೮,) ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ 

ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. 

A. J. Bahm in his Bhagavadgita says- 

** Here Maya illusion 15 treated as a tendency of exist- 

encc to evolve and manifest itself. Quiescant existence, 

unmanifested and unevoived is regarded as ultimate reality, 

One who mistakes evolved existence as real suffers from 

illusion. (ಅದ್ವೈತದ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು). 

zat ೫೫1 fg oder ಇರಿತ wT 

aqeqaaedeg ಕಾಗ qareagq 101 
೧೫771೫ eat ೧೯೧೫೫೪ gpa, 
qddenearaid dearfe gig 161 

ಎಲ್ಫೈ ಅರ್ಜುನನೇ ! ಯಾವಾಗ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಗ್ಲಾನಿಯಾಗುವದು ಅಧರ್ಮಕ್ಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾಗುವದು ಆಗ ನಾನು ಅವತಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. |೭| 

ಸಜ್ಜನರ ರಕ್ಷಣೆಯಗೋಸ್ಟರ ದುಷ್ಟರನಾಶಕ್ಟೋಸ್ಟರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸಂರ 

ಕಣೆ ಮಾಡುವದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅವತೆರಿಸುತ್ತೇನೆ lel 

ನಿಶೇಷ ಟಪ್ಪಣೆಗಳು :- ಈ ಎರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಭವಗಂತನು ಯಾವಾಗ 
ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ಅವತರಿಸುತ್ತಾನೆನ್ನುವದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ. 

ದೇವರು ಧರ್ಮನು ಪೂರ್ಣ ನಾಶವಾಗುವನರೆಗೆ ತಡೆಯುವದಿಲ್ಲ; ಅದು ಗ್ಲಾನಿ 

ಹೊಂದಿದ ಕೂಡಲೆ ಅದನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜಿ ವಿಸಲಿಕೈೆ ಅವತರಿಸುತ್ತಾನೆ. 

೪ನ ಇದು ಬಹ್ವರ್ಥವುಳ್ಳ ಶಬ್ದವು. ೧) ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ 

ವಾಗಿ ಶಿಘಿಗ್ಗಿಕಕಾಗೆೇಳಸಗ್ಗತಳತ: ward: ನೇದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾದ 
ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮವು ಎಂದು ಅರ್ಥ. ೨) ಪುರುಷಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಒಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ. 

೩) ಜಗತ್ತಿನ ಧಾರಣನನ್ನು ಮಾಡುವ ಸರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಜೆ ನೆಂದು ಕರೆಯು 

ತ್ಲಾಕೆ. ೪) ಧರ್ಮವೆಂದರೆ ವೇದಗಳು Radha Krishnan- Dharma liter- 
ally means mode of being. ನನ್ಮು ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ನಿರ್ಜೇತವಾದ ನಡ 
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ತೆಯು (ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಸವು ಸಾತ್ವಿಕನಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ನಡತೆಯೂ ಸ್ವಾತಿಕವಾಗು 

ತ್ತದೆ.) ಖುಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಖುತದ ವಿಸ್ತಾರನೇ ಧರ್ಮವು. ಖುತವೆಂದರೆ ಸೃಷ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿಯ 

ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು, ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯ ನೀತಿಯ ನಡತೆಯು. ಈ ಖುತವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ವಿಚಾರ 

ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನೂ ನೀತಿಯ ಔನ್ನತ್ಯವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಖತಕ್ಕ ಖುಗ್ರೇದ 

ದಲ್ಲಿ ನರುಣನೇ ಪಾಲಕನು. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಇತರ. 8ತೆ 

ಫೌರ್ ಎನಿಸಿದ್ದಾನೆ. (1೫-೧೮) ಈ ಜೀವರು ಕೇವಲ ಅತೀತನಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ 

ಅವತರಿಸಿ ` ಮನುಷ್ಯನ ದುರಿತದಗೂಡ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ 

ಚಿದ್ಧ ವಾನಂದರು ಧರ್ಮವೆಂದರೆ (Dharma is verily the Karma 

that is conductive to man’s growth and progress. Whatimpedes 

1761 15 Adharma.) ಮನುಷ್ಯನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೂ ಪ್ರಗತಿಗೂ ಕಾರಣವಾದ್ದು 

ಕರ್ಮವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಧರ್ಮವೆಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದುದು ಎಂದು 
ಅನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ರಿ. ೪. ಆ. ಯನರು- ಧರ್ಮವು ದೈನಪ್ರಶಿಷ್ಠಿ ತವಾದದ್ದು 

ದೈವ ಪರಿಸೋಷಿತವಾದದ್ದು ಎ. ಧರ್ಮವೆನ್ನುವದು ಈಶ್ವರನ ಸ್ವ ಈ ಸ್ವ ತ್ತು. 

ಸರ್ವದಾ ಈಶ್ವರನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆಂಬುದನ್ನು ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿರಿ 

ಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು, ಯುರೋಪಿನ ಕವಿಯೊಬ್ಬನ ಮಾತು ಹೀಗಿದೆ 1ಎ 

Though the mills of God grind slowly 

They grind exceeding small ; 

Though with patience he stands waiting 

With exactness grinds He all. 

ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ; ವೇದಗಳು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಭಗವಂತನ 
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡದೆ ಇದ್ದಾಗ ಭಗವಂತನು ಅವತರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮಹಾ 

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸರ್ವದಲ್ಲಿ-ಹೆಯಗ್ರೀವನ ತಲೆಯು ವೇದನೆಂದುನರ್ಣಿತವಾಗಿದೆ. 

ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಶ್ಲೋಕವಿದೆ :- 

7೫7. ai wie ೫೫1 gg ೪7೦೫೫: | 

dag ward $e ೫೫೫೧1 qe gfe: | 14 ೨೪-೫೬ 
ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ '` 

aad ಫತೆ ಇಳ ಇರ ॥ 
೫೫1 ೫೫೧- | ಭಗವಂತನು ಅವಶ್ಯ ಬಿದ್ದಾಗ ಅವತರಿಸುತ್ತಾನೆ. ದಾರಿ ಕಾಯುವದಿಲ್ಲ. 

gt ಶ್ಮಚ } ಎಂಡು ಇದರ ತಾತ್ಸರ್ಯ 
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ಇಗ ಕತಗಗಿಣ | ದೇವರು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ. ಎಂದರೆ 
ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ನಾಗುತ್ತಾನೆ. 

ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಥವಾ ಅವತಾರ ಸ್ವರೂಪವು ಮೂಲ ಸ್ವರೂನದಕ್ಸೆಂತಲೂ 

ಎಳ್ಳಷ್ಟೂ ಬೇರೆಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಾಮಾನುಜರು ಮಾತ್ರ ಅವತಾರ ರೂಪವು ಅನಿತ್ಯ 

ವೆಂದೂ ಮರ್ತ್ಯವೆಂದೂ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ 'ಯಾಕೆಂದಕೆ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿ 

ಕರು rar ಕೃತಗ gerd 7 miaeaedfadaq - ಇಲ್ಲಿ WATT 
ಎನ್ನುವದು ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ವರೂಪವು 

ನಿತ್ಯ ಅದನ್ನು ಹುಟಿ ಸಸುವದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಹುಟ ಸುತ್ತೆ ನೆ. 

ಎನ್ನುವದು ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಹೊಂದದ ಮಾತು. ಇಲ್ಲಿ ೫7೫೫7 ಎಂದರೆ ಜೀನನೂ ಅಲ್ಲ; 

ಅನತಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಪ್ರಸಕ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲ "ಮೂಲ ರೂಪದಿಂದ ಕೂಡಿದ 

ನನ್ನನ್ನು” ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಫಿತ್ಯವಾದುದರಿಂದ ಅದೂ ಹುಟ್ಟುನದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ 
ಅವತಾರರೂನದಿಂದ ಕೂಡಿದ ತನ್ನನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಹೀಗೆ 

ಮ್ಮ 

ಅವತಾರ ರೂಸಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟುಸಾವು ಗಳುಂಟೆಂದು ಆಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ. 

ಆದರಿ qanfn ಎನ್ನುವದರ ಅರ್ಥವನ್ನು "ಮೂಲರೂಪದಿಂದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ 

ನಾಗುತ್ತೀನೆ' ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿದಕೆ ಯಾನ ದೋಷವೂ ಬರುವದಿಲ್ಲ, ಮೂಲರೂಪ 

ದಷ್ಟೇ ಅವತಾರ ರೂನವೂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ರೂಸವೂ ನಿಶ್ಯವೂ ಇರುವದು. ಎಂಬು 

ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ವಿರೋಧವೂ ಬರುವದಿಲ್ಲ. 

ಮಧುಸೂದನ ಸರಸ್ವತಿಯನರೂ ವೇಂಕಟನಾಥರೂ ಮಾತ್ರ ಕಣಣಗ 

ಎಂಬಲ್ಲಿ $57೫7೫. ಎಂದರೆ "ನನ್ನ ದೇಹ' ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಿದ್ದಾರೆ. (ಣಣಗssenTೆ 

ಕಕ್ಕೆ gfe) (marae weed: ಕರಿತ್ ಎ ಹೂತ) ಇದರಲ್ಲಿ 
ಅಂಥ ಆಶ್ಲೇಪಾರ್ಹವಾದುದೇನೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಮಧುಸೂದನ ಸರಸ್ವೃತಿಯವರನ್ನು 

ಉತ್ಕರ್ಷ ದೀಪಿಕಾಕಾರರು ಟೀಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಧುಸೂದನ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ನಿತ್ಯ 

`ವಾದ ತನ್ನ ರೂಪನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಉತ್ಕರ್ಷ ದೀಪಿಸಾಕಾರರು 

ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. "ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ದೇಹವು ನಿತ್ಯನಾಗಿದ್ದಕಿ 
ಆ ದೇಹವು ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಅಭಿನೃನಾಗಿದೆಯೇ ? ಬ್ರಹ್ಮ 

ನಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಮಿಥ್ಯಾ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೆ: ಆದು ಉಪಹಿತ 

ವಾಗಿಡೆಯೇ: ಅಥನಾ ಅನುಸಹಿತವಾಗಿದೆಯೇ ? ಅದು ಉಪಹಿತನಾಗಿದ್ದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನು 

ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಉಪಹಿಕನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅನುಪಹಿತನಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು 

ಅವನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ತೋರುವದು ಹೇಗೆ ?”. 



ಗೀತಾ ಗ್ರಂಥ ವಿವರಣೆ " ೩೫ 

ಆದರೆ ಉ. ದೀಪಿಕಾಕಾರರ ಆಕ್ಷೇಪವು ಸಂಯಿಲ್ಲೆ ಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. 

ನುಥುಸೂದನ 1... ಅಭಿಪ್ರಾಯವು (ಅವತಾರದ ಜೇಹೆವೂ ಅಸ್ರಾಕೃತವು 
ಮತ್ತು ನಿತ್ಯವು) ಈ ವಿಕಲ್ಪಗಳನ್ನೆ ಸಹಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನಿಗೂ ಅವನದೇ 
ಹಕ್ಕೂ ತ್ತ ರೂ ಮತ್ತು. ಅನನ ದೇಹನು " ಅನುಸಹಿತವಾಗಿದ್ದ ರೂ ಅನನು 

ಸಿದ್ದ ರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ರ ಕಚ್ಚ ಗೆ ಬೀಳುತಾ ತನೆ ಲೋ. ಟಳಕೆರು ಈ ಶ್ಣೊ (ಕದಲ್ಲಿ 

Fk ಧರ್ಮ ಶಬ್ದ ದ ಅರ್ಥವು ಕೇವಲ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಅಥವಾ ವೈದಿಕಥರ್ಮವೆಂದು 

ಅರ್ಥವಲ್ಲ ಆದರೆ “ಕೋಕದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಅನೀತಿ ದುಷ್ಟ ತನ ಅರಾಜಕತನ ಮೊದ 

ಲಾದವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಧು ಜನರ ತಿರಸ್ಕಾರ ಪಾ )ರಂಭವಾದಕೆ ಭಗವಂತನು ತೇಜಸ್ವಿ 

ಸರಾಕ್ರಮೀ ಬ್ ರೂಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವತಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಹೀ 

ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದ ಸಮಾಜನನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ 

ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಹನೆಂದು ಹೆಸರು. ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಹ ಈ ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಹೆ 

ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ ಶಕ್ತಿ ಯಾವದಧಿಕಾರ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆಂದು 

ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರು arenes ಇದರ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ 1 

(ದ್ರ ಹುಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹುಟ್ಟು. ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಗೂಡ ಶಾರೀರಿಕ ಜನ್ಮವೂ 

ಇದೆ. /A physical and mental body is prepared fit for the 

divins incarnation by a pure or great heredity and the 

descending Godhead takes possession of it. But the Gita 

in this very passage applies the doctrine of reincarnation, 

boldly enough to the Avatar himseff.,...... The soul prepares its 

own body, the body is not prepared for it without any, 

reference to the soul... it is a difficult assumption to the 

modern mind ...We may solve the problem in some other way 

(1116 body is prepared by the Jeeva but assumed from 

birth by the God head.) ಒಂದು ಪ್ರಾಕೃತ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ದೇಹವು 

ದೈನಿಕ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಶುದ್ಧ ಅಥನಾ ಮಹಾನಂಶಜರಿಂದ ತಯಾ 

ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅವತರಿಸುವ ಸರಮಾತ ಮನು ಆದನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದು 

ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅದಿ. ಗೀತೆಯು ಇದೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ತತ್ವ 

` ವನ್ನು ಅತಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮನೇ ತನ್ನ ದೇಹನನ್ನು 

ಸಿದ್ಧ ಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹವು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದಂತೆ ಆತ್ಮದ ಸಲುವಾಗಿ 
ತಯಾರಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಇದು ಆಧುಥಿಕ ಬುದ್ಧಿಗೆ ನಿಲುಕದ ಗ್ರಹಿಕೆಯು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ 
ಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧದಿಂದ ನಾವು ಬಿಡಿಸಬಹುದು. ಜೀವನು ಈ ದೇಹವನು 

ಸಿದ್ಧ ಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಜನ್ಮದಿಂದಲೇ ಸರಮೇಶ್ವರನು ಸ್ಸ ಕರಿಸುತ್ತಾನೆ.” 



೩೬ ಅಧ್ಯಾ ಯ ೪ 

ಅನತಾರದ ದೇಹಗಳು ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರ ರೂಪವೇ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿದರೆ (ಆದರಂತೆ 

ಗೀತೆಯು ಹೇಳಿದೆ) ಈ ಯಾನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹ ಉದ್ಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಶಂಕರಾ 

ಚಾರ್ಯರು ಹೇಳುವಂತೆ ಅನತಾರ ದೇಹವು ಸುಳ್ಳು ಎಂಬುದನ್ನು ಕೆಲವು ಅಂಶದಿಂದ 

ಗೀತೆಯು ಒಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಚಿದ್ಭ ಭು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. (Prakriti 
or Maya Shak has her A; to play both with Jeevatman and 

with the incarnations of Ishwara; but her function with these 

two entities is on diametrically ೦೧೧೨5119 bases. She enslaves 

the former and is enslaved by Ihe latter. ಇದನ್ನು ಸ್ಪ ಸ್ಟಪಡಿಸಲಿಕೈ 

ಕೆಲನರು ಕೌಲೆತ್ತು ಮತ್ತು ಕೌಲೆತ್ತಿನ ಸೋಗು ಹಾಕಿದವನು ಇವರನ್ನು ಉದಾಹರಿಸು 

ತ್ತಾರೆ. ಎರಡರ ಕೋಡುಗಳು, ಬಾಲ ಮೊದಲಾದವು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಡರೂ 

ಸೋಗು ಹಾಕಿದವನು ಬೇಕಾದಾಗ ಆದನ್ನು ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರನಿರುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ 
ಬರೆ ಕೌಲೆತ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿಲ್ಲ It is by mani- 

pulating His Maya Shakti that the unborn Lord puts on the 

appearance of being born and of growing. The one supre- 

mely abova Karma apparently assumes it. That Karma again 

is not capricious. The collective Karma of the society asit 

ought to be gets itself embodied in the incarnation. He does 

not stand in need of making any experiments, with the 

various factors of life. His advent simply explains the 

sublime plan and purpose of the human life. Heis the benign 

model to be followed by the others ) uೀನರೊಡನೆ ಮತ್ತು ಪರಮೇಶ 

ರನ ಅವತಾರಗಳೊಡನೆ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಾಯಾ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅದರ ಪಾತ್ರವು ಇದ್ದೇ 

ಇದೆ. ಅದರೆ ಈ ಪಾತ್ರವು ಅನರಿಬ್ಬರೊಡನೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ 

ಜೀವರನ್ನು ಬಂಧಿಸುತ್ತಿದೆ; ಆದರೆ ಪರಮೇಶ್ವ ರನ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಒಳಗಾ ಗುತ್ತ ಜೆ 

ಪರಮೇಶ ರನು ಜನ್ಮಹೀನನಾದರೂ ಈ Mr ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ed 

RN ತಾನು ಹುಟ್ಟಿ ದಂತೆ ಬೆಳೆದಂತೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. (ನಟನೆ ಮಾಡು 

ತ್ತಾನೆ.) ಇವನು EE ಅತೀತನಾಗಿದ್ದ ರೂ ಮೇಲೆ ತೋರಲಿಕ್ರೈ ಅದನ್ನು 

ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ಕರ್ಮವು ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿ ಗೆ ಬಂದಂತೆ ಹುಟ್ಟಿ ದ್ವಲ್ಲ ಸಮಾಜದ 

ತ ಕರ್ಮವು ತನ್ನ ಆದರ್ಶರೂಕದಲ್ಲಿ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಮೈೈವೆತ್ತುತ್ತ ತ್ಮದೆ. ಅವನಿಗೆ 

ವಿಧ ವಿಧವಾದ ಜೀವನದ ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ನೋಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೀಳು 
ವದಿಲ್ಲ. ಅವನೆ ಅವತಾರವು ಮಾನವ ಜೀವನದ ಉಚ್ಚ ಉದ್ದೆ ೇಶ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆ 

ಯನ್ನು ನಿನರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅವನು ಅನ್ಯರಿಗೆ ಅನುಸಂಸರಿಕ್ಳಿ 'ಓತಕರವಾದ ಆದರ್ಶ 
ನಾಗಿದ್ದಾನೆ. * 



ಗೀತಾ ಗ್ರಂಥ ವಿವರಣೆ ಶ್ರ 

ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಜನ್ಮ ಸುತ್ತು ವೃದ್ಧಿಗಳು ಸುಳ್ಳು, ಅವು ತೋರುತ್ತವೆ 

ಮಾತ್ರ. ಅದೆರಂತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಸಾಯುನ ದೇಹವು ಅವನಿಗಿಲ್ಲ ಅವು ಸುಳ್ಳು. ಆದರೆ ಅವ 

ನಿಗೆ ಚಿನ್ಮಯ ದೇಹನಿರುವದರಿಂದ ಅವನ ಜೀಹನೇ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ ಜೀವರಿಗೆ 
ಆಗುವಂತೆ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಆಗುವಂತೆ ಕೃಷ್ಣನು ನಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆದುದ 

ರಿಂದ ಅವನಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಮಾತ್ರ ಸುಳ್ಳು ಆದರೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು 
ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಅವನಲ್ಲಿ ತೋರಿದ್ದೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳನ್ನೂ ಸಿದ್ಧನಡಿಸ 
ಲಿಸ್ಸೆ ನೃಸಿಂಹ ರೂಸದಿಂದ ಕಂಬದಿಂದ ಅಭಿನ್ಯಕ್ತನಾದನು, ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ 

ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ :-- 

7 Tae 793035 ೫ ೫7೫: ಕ೪್ಗಗಿಕಕ್ಟಕಕಣಿಇಂತಿತದ1 
eae ೫೯7೫ enter ೫೫7ರ೫೪೯ಗಇತತಾರತ: | ಎ 

waged ೫11೮೪ ಕ್ಸ sq ಇಂಗ್ಯಾಗ್ಗತ೯ | 

mdz 5೫೫/0 anf are ಔಕ್ಷಕಾಗೌತ feds: ॥ 
₹R- ನ್ನ. 

ಇನ್ನು ಎಂಟನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವತಾರದ ಉಜ್ಜೀಶನನ್ನು ಭಗವಂತನು 
ಘೋಷಿಸುತ್ತಾನೆ : ೧) ಸಾಧು: ಜನರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯು ೨) ಜುಷ್ಟರ ಶಾಸನವು 

a) ಧರ್ಮನನ್ನು ಸ್ಥಾ ನಿಸುವದು ಡಿನ್ಹಿಜಿ ಯವನರು “ಭರತ ಹೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜನ 

ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರು ತಮ್ಮ ಪದನೀ ಸ್ವೀಕಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು 

ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು 

ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ, ''! will, to the best of my ability preserve, 

protect and defend the Constitution and the Law." (Art 60) 

ಜಗದೀಶ್ವರನ ಪ್ರಭುತ್ವವೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದದ್ದು ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, 

ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಿ. ಎಮ್. ಪದ್ಮನಾಭಾಚಾರ್ಯರು ಹೆತ್ತು ಅನ 

ಶಾರಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಬೇಕೆ ಬೇಕೆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪುರಾಣಗಳಿಂದ 

ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. : 

ಪುರಂದರದಾಸರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಸುಗಮವಾಗಿ 
ಸುಮಧುರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಜಲಚರ ರೂಪದಿ ನಿಗಮಗಳೆಣಿಸುತ ಕುಳಿತೆಯ ಎನ್ನೊಡೆಯ | 

ಕುಲಗಿರಿಗಳನೆಲ್ಲ ನೆಗಹ ಕೂರ್ಮನಾಗಿ ಕುಳಿಕೆಯ ಎನ್ನೊಡೆಯ I 
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ಛಲದಿ ವರಾಹನಾಗಿ ಭೂಮಿದೇವಿಯ ತಂದು ಕುಳಿತೆಯ ಎನ್ನೊಡೆಯ! 

ಖಳ ಹಿರಣ್ಯಾಖ್ಯನ ಕರುಳ ಬಗಿವೆನೆಂದು ಕುಳಿತೆಯ ಎನ್ನೊಡೆಯ |೧| 
ತೊಡೆ ವಟುವೇಷವ ಸುರರಕ್ಷಿಸೆನೆಂದು ಕುಳಿತೆಯ ಎನ್ನೊಡೆಯ | 

ಪೊಡನಿಯ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವಂಶ ನವರುವೆಂದು ಕುಳಿತೆಯ ಎನ್ನೊಡೆಯ || 

ಮಡದಿಯ ಒಯ್ದನ ಕೆಡಹಿ ಲಂಕೆಯಲಿ ಕುಳಿತೆಯ ಎನ್ನೊಡೆಯ | 

ಕಡುಮೂರ್ಪಕೌರವನನು ಕೊಲುವೆನೆಂದು ಕುಳಿತೆಯ ಎನ್ನೊಡೆಯ . sll 

'ತ್ರಿಪುರರ ಸತಿಯರ ವ್ರತವ ಕೆಡಿಸೆನೆಂದು ಕುಳಿತೆಯ ಎನ್ನೊಡೆಯ |. 

೧) 

೨) 

೩) 

೪) 

೫) 

೬) 

೭) 

೮) 

೯) 

ಉಸನಿಷದ್ವಾಹನ ತೇಜಿಯ ಬೆನ್ನಲಿ ಕುಳಿತೆಯ ಎನ್ನೊಡೆಯ || 

ಕೃಪೆಯಿಂದಲಿ ಮನದೊಳು ನೆನೆನರಲಿ ಕುಳಿತೆಯ ಎನ್ನೊಡೆಯ | 

ಕಪಟನಾಟಕ ಸಿರಿಪುರಂದರ ನಿಟ್ಮಲ ಕುಳಿತೆಯ ಎನ್ನೊ. ಡೆಯ 1೩! 

ಮತಾ ಫ್ಸ್ಯಾವತಾರ - ೧) ಅಸುರನಾದ ಹೆಸಗ್ರೀವನನ್ನು ಸಂಹೆರಿಸುವದು. 

೨) ಸ ಸತ್ಯ ವೃತನನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿ: ಸುವದು. 

೩) ವೇದಗಳನ್ನು ಉದ್ಭ ಸ 

ಕೂರ್ಮನಕಾರ ಗಿ) ಡೀವತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ತಿಸಿದುದು 

೨ ಅಸುರರನ್ನು ಅವಮಾನ ಗೊಳಿಸುದುದು.. 

೩) ಮಂದರ ಸರ್ನತನನ್ನು ಎತ್ತಿ .ಹಿಡಿದುದು. 

ವರಾಹಾನತಾರ ೧) ಹಿರಣ್ಯ ಕ್ಲ ಕನ ವಣೆ. 

೨) ಭೂಮಿಯನ್ನು ಶೋಕೆಯಿಂಡ ತ್ರಿ ದ್ದು x 

ನರಸಿಂಹಾನತಾರ ೧) ಹಿರಣ್ಯ ಕಶಿಪುನಿನ ವಧ, - 

+) ಪ್ರಲ್ಲಾ ದನ ರಕ್ಷಣೆ. 

ವಾಮನಾವತಾರ ೧) ಬಲಿಯ ಅವಮಾನ 

॥ ೨) ಇಂದ್ರನ ರಕ್ಷಣೆ. 

ಸರಶುರಾಮಾನತಾರ ೧) ಕೆಟ್ಟಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾರೆ ನಾಶ 
೨) ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಶ್ಯಪ ಮತ್ತು ಖುಸಿಗಳಿಗೆ 

ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದು 2 

ರಾಮಾವತಾರ ೧) ರಾವಣ ಮೊದಲಾದವರ ಸಂಹಾರ 

೨) ನ್ಯಾಯಬದ್ಧ ಶಾಸನದ ಮಾದರಿ ನೀಡಿದ್ದು | 

ಕೃಷ್ಣಾ ವತಾರ ೧) ಕಂಸ ಮೊದಲಾದನರ ಸಂಹಾರ 

೨) ಪಾಂಡವರ ರಕ್ಷಣೆ. 
೩) ಉಪ ಫಡೀಶೆದಿಂದ”ರ ಧರ್ಮ ಸ್ಟಾ ಸನೆ. 

ಬುದ್ಧಾ ನತಾರ ೧) ಅಸುರರನ್ನು ಮೋಹ ಗೊಳಿಸಿದ್ದು. 
೨) ಅಹಿಂಸಾ "ಧರ್ಮದ ಸ್ಲಾ ನೆ. 
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೧೦) ಕಲ್ಕಿ ಅವತಾರ ೧) ದುಷ್ಟ ಸಂಹಾರ 

೨) ಸತ್ಯ ಯುಗವನ್ನು ತಿರುಗಿ ತಂದದ್ದು ಸ 

ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನು ಆಯಾ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಆಯಾ ಅವತಾರಗಳನ್ನು 

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಕ್ರೂಢೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತನು 

ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅನತಾರದ ಉದ್ದೆ ್ಲೇಶವನ್ನು ಅರಿತ ನೆ. ಒಂದು ಅವತಾರಕ್ಕೆ 

ಹಲವಾರು ಉಜ್ಜಿ ಶಗಳಿರುತ್ತ ವಿ; ಕೆಲವರು ಒಂದನ್ನಾ! ರಿಸಿದರೆ ಇನೊ ಿಬ್ಬನು ಅದೇ 

ಅನತಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕೆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೇಳಬಹ:ದು. ಅಂತೂ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ. ನಮೂದಿಸಿದ 

ಮೂರು ಉದ್ಜೀತಗಳನ್ನೂ ಇವು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. 

ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು ಮತ್ತು ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು :- “ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿಯ 

ಆನಂದವನ್ನು ಅನ ತಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಕೇವಲ ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಲೇ ಕೊಡ 

ಬಹುದು. ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳ ನಾಶವನ್ನೂ ಭಗನಂತನು ತನ್ನ ಇಚ್ಛಾ ಮಾತ್ರದಿಂದ 

ನೆರವೇರಿಸಬಹುದು. ಉಪದೇಶ ಮುಖದಿಂದ ಧರ್ಮ ಸ್ಕಾ ಪನೆಯನ್ನು (aoa 5೫1 

೫1೫71೧ ಕನನ ) ವ್ಯಾಸ ಮೊದಲಾದ RG: ಮಾಡಿಸಬಹುದು. 

(ರಾಮಾನುಜರು ವ್ಯಾಸರು ಒಬ್ಬ ಖುಸಿಗಳೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ; ನಾರಾಯಣನ 

ಅನತಾರನೆಂದು ಒಸ್ಬುವದಿಲ್ಲ.) ಆದರೆ ಅನತಾರದ ಪರಮ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ 

( ೫7೮೫೫೮೫ತಳಿಗೌಿಗ THETA ೫೫೫೬ ೫೯10೫7೫7ಇ೫೪ತಗಷ್ಗ! 
ಭಕ್ತನಿಗೆ ಅವನ ಆರಾಧ್ಯವಾದ ರೂಪವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿ ತ್ಲಿನದಾದ 

ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿ ಸುವ ಅವತಾರದ Sr ಪ್ರಯೋಜನವು: ಯಾಕೆಂದರೆ 

( Ferre qd se soe ಓಮು ಯ ಬ gerade 
ಜತ Wear ೫೯17) ನೂರಾರು ಕಠೋರ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ ಮೂರ 

ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದ್ವೇಷ ಭಾವವನ್ನು ಶಿಶುಪಾಲನು ಸಹ ಕೃಷ್ಣದರ್ಶನದಿಂದ ' 
ಆನಂಬೋದ್ರಿಕ್ಷ ನಾಗಿ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದನು. ಇದನ್ನೂ ನರಮಾತ್ಮಿನು ಸಂಕಲ್ಪ 

ಮಾತ್ರದಿಂದ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವನಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದುಯಾನದೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ 

ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ತಾನೇ ಅವತಾರ ಮಾಡಲೇಬೇಕೆಂದು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಇಚ್ಛೆ 
ಯನ್ನು ತಡೆಯುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಆದುದರಿಂದ, ಪರಮ ಪ್ರಯೋಜನ 

ವೆಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾದ ಸಂಕಲ್ಪನೆಂದು ಹೇಳ ಬಹುದು. 
ಇದನ್ನೇ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವದೆಂದರೆ (qa ಎರಗಿದೆ) ಅವತಾರ 

ಮಾಡುವಡು ಸರಮಾತ್ಮನ ಸ್ಥ ಸ್ವಭಾವ; ಅದಕ್ಕೆ ಅವನದಾದ ಪ್ರಯೋಜನವೇ ಇಲ್ಲ 

(31೫7೫೬೬ ೫] ಕಕ್ಷ). ' 
ನೇಂಕಟನಾಥರು- ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾ ನಿಸುವದಕ್ಳಾಗಿಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅವತರಿ 

ಸುತ್ತಾನೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ. “ಅರ್ಜುನನು-ಥರ್ಮದ ಹಾಫಿ ಅಧರ್ಮದ 
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ವೃದ್ದಿಯಾಡಾಗಲೇ ನೀನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ನಾಗುವಿಯಾ-ಎಂದು ಅರ್ಜುನನು ಆಶಂಕಿಸಿದರೆ 
ಲ 

ಆದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ uddeardaTaiy ಕಲ ಎಂದು ಮೊದಲು ಭಗವಂತನು 

ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಧರ್ಮವು ಕಂಬದಂತೆ ಮೂರ್ತರೂಪವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು 

ನಡಿಸುವದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಆಶಂಕಿಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಗ TA 

ಇನ್ನು ಈ ಸಾಧುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವದು ಹೇಗೆ ಎಂದರೆ ಗಣ ಈ ತ್ರಗ 

ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವದರಿಂದ ಎಂದು ಉತ್ತರ. ಹೀಗೆ ದುಷ್ಟರನ್ನು ಸಂಹೆರಿಸಿ 

ಸಾಧುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವದೇ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾ ಪನೆಯು. ಇದೇ ಅನತಾರದ ಸ ಪ್ರಯೋಜನವು. 

ರಾಘವೇಂದ್ರರು ನಿಜನಾದ ಅವತಾರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ 

far ೫ಗ]ಇಗಿರ17718 ಕ48% oda wader ಇಗಿಗಾರ್ಗಗಿ4 
equates ceded ॥ ಅವತಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕಂಸದೇ ಸಾಧು ಜನರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ | 

ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅನ್ಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಶಕ್ಕವಿದ್ದರೂ ಭಗವಂತನು 

ಲೀಲೆಗಾಗ ಅವತಾರ ದ್ವಾರದಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮೊದಲಾರವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಭಾವದಿಂದ 
ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತೂ ಸ್ವಭಾವದ ಆನಿರ್ಭಾವವೇ ಆಂತರಿಕವಾದ . 

ಅವತಾರದ ಪ್ರಯೋಜನವೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನವು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ 

ಇಲ್ಲವೆಂದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಮಧ್ವಾ ಚಾರ್ಯರು ಪ್ರಮಾಣತಯಾ ಖುಗ್ಗೇದ ಖಲ 

ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. cade ಕಸ 

fd: gras 7 07೫೪7೫. ೫೪1೧೪ wat: ಕ್ವಿ ಇಕ್ಕಳ: | 
ಶ್ರೀ ನಾಸ್ತವರು ಈ ಅವತಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ : The 

rationalist objects that if God exists He is extra cosmic or 

super cosmic and does not intervene in the affairs of the 

world, but that He allows them to be governed by machinerY 
of nature. He is pure spirit and cannot put on a body.. 
Infinite cannot become finite The ever unborn cannot be 
the creature born into the world. These objections are anti 
cipated by the Lord,..and he says yet he assumes birth... This 
spiritual microcosm(the individual) masguerades inthe external 
forms of the mind, disere, and, matter, and moves incognito 
in the world like an actor ona stage playing the parts of a 
King buffoon or Villain without being recognised. All creature 
owe their existence to this illusion divine power which 
creates many out of the one. Thisis one process of the 
descent by involution in nature in the micro cosmic forms of 
the many though retaining the entire divine potentiatialities.. . 
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Whole evolves from /1016....71616 is also another process of 

Divine descent in human and other forms not as microcosm 

but as the central being of the Cosmic Microcosm. But this 

divine birth has to pass through the medium of the Nature's 

transfiguring process of creation (Maya) as it is the very gate 

through which the ‘many’ aspect can come into being, 

(೪೫7೧7). Such Divine birth 15 known as Avatar. It is only 

the dynamic (₹7೫7) aspect that takes birth... In the Divine 

birth the spirit incarnates with complete mastery over Nature. 

ಈ ವಾದದಲ್ಲಿ ಗೀತೆಗೆ ಸಮ್ಮತವಿಲ್ಲದ ಮಾತುಗಳು :- ಗಿ) ಜೀವನು ಬ್ರಹ್ಮನು 

ಒಂದು. ಬ್ರಹ್ಮನೇ ನಾನಾ ರೂಸವನ್ನು ತಾಳಿ ಆನೇಕ ಜೀವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಬ 

ವಾದವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಣಗಳಿಗೂ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಮಾತು. ಜೀವನು ಅಜ್ಞನು ತಾನು 

ಬ್ರಹ್ಮನೆಂಬ ಸ್ವಪ್ಪಜ್ಞೆ, ಇಲ್ಲದವನು ಹೇಗೆ ಆದ, ಆ ಅಜ್ಞಾನ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಎಂಬುದು 

ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲೆಂಬದನ್ನು ಹಿಂದೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ೨) ಜೀವನಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮನು 

ಅವತಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಯಾದ (Process ೦1 ೦7980೧) ಕ್ರಿಯಾಕ್ಯೆ 

ಒಳಪಡುವದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇವರು ಒಪ್ಪಿದ್ದರೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟು 
ಶ್ತಾನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನು ಸ್ವಜ್ಛೆಯಿಂದ ಅವತಾರ ಮಾಡು 

ತ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಅವತಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಪೂರ್ಣನು. ಜೀವನು ಪೂರ್ಣನೆಂದು 

ಕರೆಯುವದು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ. ಆದುದರಿಂದ ಜೀವ ಚೇತನ ಬೇರೆಯೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಚೇತನ 

ಬೇರೆಯೇ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವತಾರವು ಮಾನವನಿಗೆ ಆದರ್ಶವೆಂದು 

ಹೇಳುವದು ಮಿತವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಜೀವನು 

ಅನತಾರದಂತೆ ಆಚರಿಸುವದು ಕೆಲವು ಪ್ರಸಂಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟವೂ ಅಲ್ಲ. 

ಅವತಾರದ ಪ್ರಯೋಜನ :-೧) ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾನನೆಗಾಗಿ ೨) ಧರ್ಮದ 
ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ನೀಗುವದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಿಕಾಸದ 

(evolution) ಬೇರೆ ಬೇರಿ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನೆರವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಈಶ್ವರನು 

ಬರುತ್ತಾನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ನು ಡಾರ್ನಿನ್ನನಂತಹೆ ಅಥನಾ ಅದಕ್ಕೆ 

ಹೋಲುನ ಯಾವ ನಿಕಾಸನನ್ನೂ ಭಗವಂತನು ಪ್ರತಿಷಾದಿಸಿಲ್ಲ. ಯುಗದೆ ಕಲ್ಪನೆ 

ಯುಗಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಳಯದಿಂದೆ ಅಸ್ತ ವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡ ಭೂಮಂಡಲದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ 

ಹೊಸ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸೆಲೆಸುವದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಅನಶಾರ ಮಾತ್ರ ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. 

ಅರಬಿಂಜೋರವರು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಜಡನಿಕಾಸವಾದದಲ್ಲಿ ಚೇತನವನ್ನು ಬೆರಿಸಿದ ವಿಕಾಸವಾದ 

ನನ್ನು ಗೀತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೇರಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನವು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಗಿನ ಮಟ್ಟಿ ದಿಂದ 

ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ವಿಕಾಸ ಹೊಂದುತ್ತನಡೆದಿದೆ. ಈಗ ಚೈತನ್ಯವು ಮುಂದಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ 
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ಮೆಟ್ಟಿ ಲಕ್ಕ ಸಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅವತೆ 

ದ್ದಾನೆ ಮನುಷ್ಯನು ಈಗ ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ `ಈ ಚೈತನ್ಯದ ಮೆಲ್ಮಟ್ಟಿನನ್ನು 
ಮುಟ್ಟಿಲಿಕ್ಕೆ ಹವಣಿಸಬೇಕು. ಗೀತೆಯು ಆ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. 

ಶ್ರೀ ಆರಬಿಂದೋರವರು ತಮ್ಮ 86885 ೦೧ ₹೧6 ಆ112ದಲ್ಲಿ ಅವತಾರದ ಪ್ರಯೋ 

ಜನವನ್ನು ಹೀಗೆ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. "ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾ ಪನೆಯೊಂದೇ ಅವತಾರದ ಪ್ರಯೋ 

ಜನವಲ್ಲ; ಅವತಾರ ರಕ್ಕೆ ಇದೆಂಜೀ ಮಹತ್ವ ದ ಗುರಿಯಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ: ಹೆಚ್ಚ ನ 

ದಾದ ಗುರಿಗೆ ಇದು ತಳಹದಿಯು ಮಾತ್ರ. ಆ ಎತ್ತರದ ಚಟ ಸತ ಬಟ ) 
ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಮಾನವನು ಪುನ ರ್ಜನ್ನ ಹೊಂದುವದು. ಅವತಾರ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ 

ಸೆಂಸ್ಕಾಪನೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವೇ ಮಾನವನು ಮಧುಸೂದನನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದು 

ವದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. The Avatar comes as the manifestation of the 
divine nature in the human nature, the apocalypse of its Christ- 

hood, Krishinahood Budhahood in order that the human 

nature may by moulding its principle, thought feeling action 

being on the lines of that Christhood Krishnahood Budha- 

hood transfigure itself into divine, ಮಾನವ ಸ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ದ್ಳೇವಿ 
ಸ್ವಭಾವವು ಆವಿರ್ಭಾವ ಹೊಂದುವಂತೆ ಅವತಾರವು ಬರುತ್ತ ಜೆ. ಪ ಸ್ವಭಾವವು 
ತನ್ನ ತತ್ವ, ನಿಚಾರ್ಕ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತ, ಕೃ ಸ್ನ, ಬುದ್ಧ ರ 
ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ದೇವತ್ವದಲ್ಲಿ ಸರಿಣನಿಸುವಂತೆ ಈ ಕ್ರಿಸ್ತ ಕ ಸ ಬುದ್ಧ ರ 
ಅವತಾರವಾಗುತ್ತ ದೆ. BNA ದೇನನು ಮಾನವ ರೋತಸ್ಥಿ "ಬಂದುದಕ್ಕೆ 
ಅವರೋಹ (6680901) ನೆಂದೂ ಮಾನವನು ಜೀವಕ ಕಚ್ಚ ಮುಟ್ಟುವ ವದಕ್ಕೂ ಆರೋ 

ವೆಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯೂ ನತೆಯೆಂದರೆ ಜೀನನು 
ಹ್ಮನೊಡನೆ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುವಜೀೇ ದೇವಸ ಭಾವೆ ಹೊಂದುನದೆಂದು 
ಚು ಕೆ (He declares too the oneness his humanity with 
divine being). 

ಈ ಮಾತನ್ನು ಗೀತೆಯೂ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿಡೆಂಬುದನ್ನು ಅರನಿಂದರೂ ಸಾರು 
ತ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಶೊ ಸ್ಲೀಕದಲ್ಲಿಯೇ ಸರಮಾತ್ರ ನ ಅವತಾರವನ್ನು ಸರಿ 
ಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅದರಂತೆ ಆಚಂಸುನದರಿಂದರೇ ( gadeafraririr) 
ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಹೊಂದುವದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಹೊಂದುತಾ ನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದ ರಿಂದ 
ಅವತಾರದ ಪ್ರಯೋಜನವು ಮಾನವನ ಉನ್ನತಿಯೇ ಎಂಬುದು ಸ ಕೃಷ್ಣನಾಗುತ ಜೆ. PS pe ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅರನಿಂದರು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದ ರನು ವದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಯ 
ಬಾರದು. 
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ಹೀಗೆ ಅವತಾರದ ಮೂರು ಗಮ್ಯುಗಳಲಿ ಧರ್ಮಸಂಸ್ಕಾ ಪನೆ ಮುಖ್ಯ; ಉಳಿದವು 

ಎರಡು ಅಮುಖ್ಯ ನೆಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ದ ಕ್ಸ ಉತ್ಕರ್ಷ ದೀಪಿಕಾಕಾರರು ಈಶರಹದ 

ನಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಕ್ಷೇಜವೆ ತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತನು ಮೂರು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರಲಿಕ್ಕೆ 

ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಘಾ ಸಮ್ಯ ತೋರಿಸುವದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು 

ಅವತಾರಗಳು ಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ 

ಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಎರಡು ಉಜಿ ಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವದನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವದಿಲ್ಲ. 

ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಗಳವರು ಮತ್ತೊಂಡು ವಿಧೆದಿಂದ ಅವತಾರ ಸ್ಟ ನ್ರಯೋಜನನನ್ನು 

ಕೊಡುತ್ತಾರೆ : 

“ಪೂರ್ಣನಾದ ಪರ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ರಯೋಜನದ ಅಸೇಕ್ಷೆಯು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ 

ಕರುಣಾ ಪೂರ್ಣನಾದ ತು ಪರರ ಉದಾ ರ ಅನುಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಬಯಸಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ 

ಪ್ರವರ್ಕಿಸಬಹುದು.? 

“ಪರಮಾತ್ಮನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸರೆ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ತನ್ನ 
ಅಖಂಡ ಇಚ್ಛಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ದುಷ್ಟರನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲ.  ಆಡೆರೂ ಭೂಮಿಗಿ 

ಳಿದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನವರೊಡನೆ ಬೆರೆತು ತನ್ನ ಲೀಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿರು 

ನನು. ಇದರಲ್ಲೂ ನಮ ವಿನ್ನು ತರಬೇತಿ ಗೊಳಿಸುವ ಅವನ ಉದ್ದೇಶವು ಅಡಗಿದೆ.* . 

(ಅರನಿಂದರ ಉಕ್ತಿಯೊಡನೆ. ಇದನ್ನು ಹೋಲಿಸಬಹುದು, ) (weafaarefeeag 

ಸವೌೆಔ್ಗ೪1" ಎಂದು ಭಾಗನತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.) 

ಭಗವಂತನು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅಶೀತನೂ ರಾಗದ್ವೇೇಷಾದಿದೂರನೂ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ 

ತನ್ನವರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವದೂ ನಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ದಂಡಿಸುವದು ಹೇಗೆ ಸಮಂಜಸ 

ವೆನಿಸುವದು ? ಭಾಗವತದ ಏಳನೇ ಸ್ವಂದದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವು ಸಿಗುತ್ತದೆ, 

Tan: Taga Eagar: । 
ಕಕ್ಕ gd nfoderd ಗಇತ೪ ಇ safe | 

ಇದರ ಮೇಲೆ ಪೇಜಾವರ ಶಿ ಶ್ರೀಗಳವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅಭಿಪ್ರಾ ಯ 

ನನ್ನು ನಿವೇಜಿಸಿ ಬರೆದಿದ್ದಾ ಕೆ /:ಭರಮಾತ್ಮನು ಜೀವತೆಗಳನ್ನು "ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಭಕ್ಷ 

ರನ್ನು ಸೆಂರಕ್ಷಿಸುವಜೆಂಡಕೆ ಸಾಕ್ವಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸಿದಂಶೆ. ಅಸುರರನ್ನು 

ನಿಗ ಸಹಿಸುವಣೆಂದಕಿ ರಾಜಸ ತಾನ ದುಃಶಕ್ತಿಗಳ ದಮನನೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸ್ವಾರ್ಥ 

ಪೂರ್ಣವಾದ ಮಮತೆ ಅಭಿಮಾನಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಶಿಕ್ಷಾರಕ್ಷಾ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು 

ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಿನ ಸ್ನ ಷ್ಟಿ ಯ ಉದ್ದೆ ೇಶಕ್ಕೆ SS ಪ್ರಪಂಚದ 

ಸ್ಸ ತಿ ವಿಕಾಸಗಳಿಗೆ 2೫೫೬ ಸಾಕ್ಟಿಕ ವಿಧಾಯಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪೋಷಿಸಿ 

ಪ್ರತಿ ಕೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಅಡಗಿಸುನಜೀ ಸರಮಾತ್ಮನ ಅವತಾರ 'ವ್ಯಾಪಾರದ 
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ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. (2 pada: 1. eect 
oieyen: ಭಾಗವತ)”. 

ಪ್ರಭುಪಾದರು ಇದೇ ಮಾತನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ- ''7೧6 whole purpose 

of the mission of incarnations is to arouse Krishna conscious- 

ness everywhere’. 

‘“The prime purpose of the Krishna Avatar is to satisfy 

his unalloyed devotees.’ 

ಗ. 8. ಲಾಲರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ- “Ordinary mortals take courage 
and inspiration from the lives of incarnations like Rama and 

Krishna.” 

*“man must therefore work as God works and actively 

assist in the tasks which bring God down to earth.’ 

ಶ್ರೀ ಖಕಿಯವನರು- “ಪ್ರಕೃತಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಜಯಿಸುನದೇ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಜನ್ಮ 

ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವದು.? 

ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಯವರು. ಈ ನಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ... *'!|/ 

Krishna is the Lord of the universe, the creator the preserver 

and destroyer, of us all. He may destroy because he creates,’ 

ಜ್ಞಾ ನೇಶ್ವರರು 1 “ಧರ್ಮನಿಷ್ಠ ಸಹಾಯ ಹೊಂದಿ ನಾನು ಸಾಕಾರ ರೂಪ 

ದಿಂದ ಅವತರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಜ್ಞಾ ನಡ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ನುಂಗುತ್ತೇನೆ. 

ಅಧರ್ಮದ ಆಡಳಿತೆಯನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತೇನೆ. ದೋಷದ ಹೆಸರನ್ನು ಅಳಕಿಸುತ್ತೇನೆ. 

ಸಾಧು ಪುರುಷರಿಂದೆ ಸುಖದ ಧ್ವಜವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಸುರ ಕುಲದ ನಾಶ 

ವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಸಾಧು ಜನರ ಮಾನವನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತೇನೆ. ಧರ್ಮ ಮತ್ತು 

ನೀತಿಯನ್ನು ಒತ್ತಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಪುಣ್ಯಾಕ್ಷಕೆಯನ್ನು ಹಾಕುತ್ತೇನೆ. 

ಅನಿವೇಕದ ಕಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಉಡುಗಿ ವಿವೇಕದ ದಿನನನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡು 

ತ್ತೇನೆ. ಹೀಗೆ ಆದರೆ ಯೋಗಿ ಜನರಿಗೆ ಅದು ದೀಪಾವಳಿ ಹೆಬ್ಬನೆನಿಸುವದು. ಆತ್ಮ 
ಸುಖದಿಂದ ವಿಶ್ವವೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಹೊರತು ಬೇಕೆ 

ಏನೂ ಸಿಗುವದಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತ ಮಂಡಲಿಯು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಓತಪ್ರೋತ ತುಂಬಿ ಉಬ್ಬು 

ತ್ತದೆ. ಅರ್ಜುನ, ನಾನು ಸಾಕಾರ ರೂಪದಿಂದ ಅವತರಿಸಿದಾಗ ಪಾಪದ ಪರ್ವತವು 

ನಾಶ ಹೊಂದುತ್ತದೆ; ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯ ಬೆಳಗು ಹೆಂಯುತ್ತದೆ, ಹೀಗೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ 
ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ. ಈ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದವನೇ ನಿಜವಾದ 
ವಿಷೇಕಿಯು”. 
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ಅನತರಣವು- ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ನು ತನ್ನ್ನ ಜನ್ಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿದವನಿಗೆ ಫಲ 

ನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, :- 

seat ಇ ಈ ಗಾಡ yd ಐ Af ಕ; । 

waar 2 gate dfoarafraisge | ಇ ॥| 
ಎಲ್ಛೈ ಅರ್ಜುನನೆ ! : ಯಾನನು ನನ್ನ ಸಾ ್ರಿದುರ್ಭಾವನನ್ನು ಮತ್ತು 'ಕರ್ಮ 

ವನ್ನು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ: (೮೫) (ಪ್ರಾಕೃ ತನಲ್ಲಜ) ಲೋಕ ವಿಲಕ್ಷಣ 

ವಾದುದೆಂದೂ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೆ ಅವನು ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ 

ಜನ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕಂಸುವದಿಲ್ಲ (ಮತ್ತು) ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. 

ವಿಶೇಷ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು :-- ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವತಾರ ದೇಹಗಳು ಪ್ರಾಕೃತ 

ವಲ್ಲ; ಅವರ ಜೇವಸ್ತಭಾನಕ್ಕೆ ಮುತ್ತು ಅನರ ಮಹಾಕ್ಮೆಗೆ ಚ್ಯುತಿ ತರುವ ಯಾವ 

ಗುಣಧರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಆ ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಜ್ಞಾ ನವು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ 

ಆಗಬೇಕು. ಅವತಾರಗಳನ್ನೂ ಕ್ ಗಳೆಂಜೇ ತಿಳಿ ಗ ನದು ತಾತ್ತಿ ಕ 

ಜ್ಞಾನವು. ಈಗ ಆ ತಾತ್ವಿಕ ಜ್ಞಾ ನಕ್ಕಿ ಫಲನನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 

ರಾಘವೇಂದ್ರರು- ರಸವನ್ನ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೇ ಹೇಳಿ ಆ ಅನತಾರದ 

ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾ ನದ ಫಲನನ್ನು ಭಗವಂತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆಂಬ ಸಂಗತಿಯನ್ನು 

ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 

ಈ ಜ್ಞಾ ನದ ಫಲವು ಸರಮಪುರುಷಾರ್ಥನೇ ಎಂದು ಭಗವಂತನು (71 ) 

ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಪರನು ಪುರುಷಾರ್ಥವಾದ ನೋಕ್ಸಕ್ಕೆ 'ಮುಮುಕು ನಿವು ಶಮದ 

ಮಾದಿ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಭಷ ಮನನ 'ಿಜ್ಯಾಸನ ರೂಪ ಸಾಧನ 

ನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಗುರುಗಳಿಂದ ಸ್ವ ಬಿಂಬೊಪಾಸೆನೆಯ ಉಸೇಡಶ ಪಡೆದು 

ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು MANE ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೊಡ 

ಲಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಕೇವಲ ಅವತಾರ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದಿಸುನದರಿಂದ 

ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುವಡೆಂದು ಗೀತೆಯು ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ? 

ಇದಕ್ಕೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ : ರೃಲತ್ ಸರಕ್ 

ff wdmfafadad  ಈಂತಿಯಾಗಿ ಏಕದೇಶ ಜ್ಞಾನದಿಂದ 
ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆ ಯುವದೆಂದು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ರಿಯಮದಿಂದ ಏನು 

ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಷ್ಟೆ ಮಾಡುವದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಯೆಂದು 
ಅರ್ಥನಲ್ಲ; ಅದನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತಿಯು ಹೊರೆಯುವದಿಲ್ಲೆಂದು 

ಗೀತೆಯ ತಾತ್ಸರ್ಯ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಹಾಕೂರ್ಮ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ '- ಕೃಕಗಪ್ನಕಕಕ್ಷ 

ed Ara wer fg aad aad ೫7೧೫೫೫೫ Fer 
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fa ॥ (ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರಿತುಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಉಪಾ 

ಸಿಸುತ್ತಾಕಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಉಳಿದನರಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ.) 
ಎದಿ 

ಣೆ - ಒಂದು ಸಂದೇಹ :- ಜೀಹೆನನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿ ಕೂಡಲೇ. ಪ್ರಾರಬ್ಧ 

ವಿದ್ದರೂ ಜೀವನು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ನೆಯೆ ? ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ 

ದಂತೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ನಾಶವಾ ದ 
“ದೇಹವನ್ನು ಮೇಲೆಯೇ ಮೋಕ್ಸನನ್ನು ಜೀವನು ಹೊಂಡುತ್ತಾನೆ. ಆದುದರಿಂದ 

ಬಿಟ್ಟ ಕೂಡಲೆ ಎಂದರೆ "ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಮುಗಿದ ಮೇಲಿನ ದೇಹವನ್ನು ( ಚರಮ 

ಜೀಹವನ್ನು ) ಬಿಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ (ಎಂದು ಅರ್ಥ.) ಮೋಕ್ಸವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. 

ES — ಯಾವ ಜನ್ಮ! ದಲ್ಲಿ ಜೀವನು ತ ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ 

ಗಳ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಯಥಾನತ್ತಾಗಿ ತಳಯ ಆ ಜನ್ಮ! ದ ಡೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 

ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅನೇಕ pe ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 

ಪ್ರಾಯ್ಧವನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕೆಂಬ ಅವಶ, ಕತೆಯನ್ನು ಒಸ್ಸುವದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ 

ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರಬ್ಧವನ್ನು ಜೀವನು ಏಕೆ ಮುಗಿಸಬಾರದು. | ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. 

0. M. ಪದ್ಮನಾಭಾಚಾರ್ಯರು -.. “ರಾಮಾನುಜರು ನ್ಯಾಸೋಕ್ತಿಯನ್ನು 

ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆಂದು” ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರಾಮಾ 
ನುಜರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಸರ ಉಕ ಕ್ಲಿಯನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವೇದಾಂತ- 

ದೇಶಿಕರು ಮಾತ್ರ ನಿಷ್ಣುಪುರಾಣನನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ಗಗ ₹೫1 

fee qf aa ಘಾನ ಆದರೆ ಇದು ವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಲಿಳ್ಳಿಲ್ಲ 

ಏಕೆಂದರೆ 'ನ್ಯಾಸರು ನಾರಾಯಣನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅವತಾರವಾದುದರಿಂದ ಆವರಿಗೆ 

ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮವೇ ಇಲ್ಲ. 

ಂಕರಾಚಾರ್ಯರು - ೫೫ ಘಾ] ಎಂದರೆ ಅಪ್ರಾಕೃತನೆಂದೇ ಅರ್ಥ 
ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ; ಮತ್ತೆ ಸರಳವಾಗಿ "ಈ ದೇಹನ ನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ದೇಹಃ ಸನ್ನು 
ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳು ವದಿಲ್ಲ.” ವೆಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿದ್ದಾ ರೆ ಪ್ರಾಕಟ್ಯದ ಮಾತನ್ನ € ಎತ್ತಿ ಲ 
ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅನರೋಕ್ಸ ಜ್ಞಾ ನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾ ರಬ್ಧ ವೇ ಉಳಿಯುವದಿಲ್ಲ ಅವರ 
ಮತ, ಅಸರೋಕ್ಷಾನುಭೂತಿಯ್ಗೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾ ಕೆ"; wamriaaged 

೪7೫೯ de freer | sefaseMard ೧೮೪ ಕಡಿ & af: ನಿಜ 
ನಾಗಿ ತತ್ವಜ್ಞಾ ್ಹಿನವಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾರಬ್ಬವು ಉಳಿಯುವದೇ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರುತಿಯು 
ಅಜ್ಜ ಬಕರಗೋಸ್ಫರನಾಗಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. (ಆದರೆ ಈ ಮ ಸೂತ್ರ) 
ಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೂ ವಿರುದ್ಧ ವಾದದ್ದು -) 
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ಶಂಕರಾನಂದರು :-- ತಮ್ಮ ಅದ್ವೈತ ತತ್ವ ಜಾನ್ಹ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವಂತೆ 

ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. fast ಎ .ಕರ್ಕಣರಿರ] 

ಅರಗ saat saree ಫಂ sere ೯ರ faq FART 
aT — ಎಂದರೆ ಚಿದ್ಧನನಾದ ಸರ ಬ್ರಹ್ಮನು ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಸ್ನಾರೆ. 

ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರೆ ನಣ ಎಂದರೆ ಪ್ರಾಕೃತ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಮತ್ತು ಈ ಅವತಾರವು ಅವರ ಕರ್ಮಗಳೂ ಪ್ರಾಕೃತವೆಂದು ಭಾನಿಸಿ ಶ್ಲೋಕದ 

ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೀಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ :- 

ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಅವನ ಅವತಾರಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಅವನ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ (ಅವು 
ಪ್ರಾಕೃತ, ಮಿಥ್ಯಾ, ಮತ್ತು ಅಸತ್ಯನಿರುವದರಿಂದ) ಜೇರೆಯೆಂದು ಯಾರು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ 

' ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಸೇರುತ್ತಾರೆ.” ಹೀಗೆ ಭಕ್ತನು ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳಿಯುವದರಿಂದ 

ಅಲ್ಲ; ಆದರೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವದರಿಂದ ಅನನು ಮೋಕ್ಷ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು 

ಅವನ ಮಾಯಿಕ ರೂಪಗಳಿಂದ ಉಳಿಸಿ ಅವನ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ಮಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡು 

ವದರಿಂದ ಜೀವನು ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಮಾಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ̀  

ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನತಾರಗಳೂ ಅನರ ಕರ್ಮಗಳು ಮಿಥ್ಯಾ 

ಎಂದು ತಿಳಿಯುವಡರಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸುಳ್ಳು ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಅವನ ಮೋಸ 

ಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ? ಆದರೆ ೫7೫೫ "ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ' ಇದು 

ಅಜ್ಜಿ ತಮತದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವತಾರಭೂತನಾದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು 

ಮಿಥ್ಯಾ ಭೂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ದಿವ್ಯ ಎಂದಕಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ 

ಲಿಕೈ ಯೋಜಸಿದ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯೂ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಲೊ. ಟಳಕರು "ದಿವ್ಯ ಜನ್ಮ 

ಮತ್ತು ಕರ್ಮಗಳ, ತತ್ವ ನನ್ನು ನ ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಅವರು ನನ್ನ] ಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ? 

ಎಂದು ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ ಅನಿ  ಪ್ರಿತದ ಮೇಲಿನ ನೋಹದಿಂದ ಅಡರ ತತ್ವ ವೆಂಡರೆ, ಅವ್ಯಕ್ತ 

ಪರಮೇಶ್ವರನು ಮಾಯಿಯಿಂದ ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮನು ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತಾ ನೆ. ಎಂಬುದು 
ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ರೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಥವಾ ಗೀತೆಯ ಯಾನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿಯಾದರೂ 

ಪರಮೆ ೀಶ್ವೈರನ ಸ ಸಗುಣ ನಿರ್ಗುಣ ರೂಪಗಳ ಥಿರ್ವಚನವು ಜೊರೆಯುತ್ತಿ ಜಿಯೆ ? ಕೃಷ್ಣ 

ತಾನೇ ಪರ.ಬ ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲವೇ 7 ಅವನ ಅನತಾರರೂಪವು ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂದು pV: 

ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ? "ನನ್ನೆಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಾ ನೆಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದ ರಿಂದ' ಸುಳ್ಳುಕ್ಕ ಸ್ಥ ನ ಕಡಿಗೆ 

ಹೋಗುವದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಾದರೂ ಏನು 9 'ಇನೆಲ್ಲ ನಾಲ್ ನಿಷಯ 

ಗಳಲ್ಲವೇ 9 ಅದ್ದೆ ಲ್ನ ತತ್ವ ಜಾ ನ ನವನ್ನು. ವಿಮರ್ಶಿಸುವ ದಿಲ್ಲೆ ೦ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ 

ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ ಈತರಪೆಡ ಅನರ್ಥ ಅವರ ಫ್ರಯಿಂದ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ, 

ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಿಥ್ಯಾ ಜನ್ಮವು ಹೇಗೆ ದಿವ್ಯವೆನಿಸುವದು ಅವನ ಸುಳ್ಳು ಕರ್ಮಗಳು 
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ಹೇಗೆ ವಿವ್ಯನೆನಿಸುವದು ಎಂಬದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. “ಇದೇ 

ಈ ನಿಜನಾದ ಉಪಾಸನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾ ಕೆ "ಭಗವಂತ! ನಿನ್ನ ಅವತಾರ 

ಮಿಥ್ಯಾ ನಿನ್ನ ಕರ್ಮುಗಳು ಮಿಥ್ಯಾ ಎನ್ನು ವದು ಬೂ ಭಗವಂತನ ನಿಜವಾದ 

ಉಪಾಸನೆಯಾಗಬಹುದೇ ? ಸೂಜ್ಞ ರು ವಿಚಾರಿಸಬೇಕು. 

ಅದ್ವೈತ ಜ್ಞಾ ನದ ನೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಎಂಥ ವಿಚಾರ ನಿನ್ನವ ಉಂಟಾ 

ಗುತ್ತನ್ನುವದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹ:ಣೆಯಿಂದ ನೋಡಬಹುದು. ಸAಃchie 

ಟೆ. 88೧೧ ರು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಓಪ್ಪಣೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಹೀಗೆ ಕಾಲು ಜಾರಿದ್ದಾರೆ. 

“ಯಾರು ನನ್ನ ದಿ ವ್ಯವಾದ ಜನ್ಮ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ 

ಅವರು ಜನ್ಮ; ನನ್ನು ನೀಗಿ ನನ್ನ, ನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಕೆ” ಎಂದು ಭಗನಂಕನು ಪಾರಮಾ 

ರ್ಥಿಕ ಜಾ ಜಟ ಪಾಗಾರ ಮುಕಿ ಕ್ರಿಯನ್ನು (ನನ್ನ ಸ್ಕಾ ನವನ್ನು 2) ಹೊಂದು 

ತ್ಲಾನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದ ರೂ Krishna here speaks as i the Supreme 

Deity who ೧೪) transcends Karma, here acts Karmicly 

ಕೃಷ್ಣನು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಾತೀತನಾದ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ದೇವತೆಯಾದರೂ ಕರ್ಮಾಸಕ್ತನಂತೆ 

ನಡೆಯುತ್ತಾನೆಂದು. ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ 

ಕಾಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೋಹನೇ ಇವರನ್ನು ಆವರಿಸಿದೆ. ಸ್ಪಷ್ಟ 

ನಾಗಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ( ೧4೫53೫77) ಸರ ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಅವನನ್ನು 
ಮಾಯಿಕನೆಂಮ” ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. 

ನಮುಹದೇನಡೇಸಾಯಿಯವರು “ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ ೯ಂr when a man is 

secure in the faith that Right aiways prevails, he never 

5 werves there from, pursuing to the bitterest end and against 

serious odds and as no part of the effort proceeds from his 

ego, but all is dedicated to Him, being ever one with Him, 

he is released from birth and death (ತನ್ನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆಯುಳ್ಳವರಿಗೆ , 

ನ್ಯಾಯವು ಯಾವಾಗಲೂ ಜಯಿಸುವದೆಂಬ ಭರವಸೆಯಿದೆ. ಆನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಅವನೆಂದೂ 

ಚಲಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಅಧರ್ಮವನ್ನು ಅವನು ವಿಪತ್ತಿ ನಲ್ಲಿಯೂ ಅಸಾಧ್ಯ ಎಡರುಗಳು ಬಂದರೂ 

ಆಚರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನನು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿಲ್ಲ. ದೇವನೊಡನೆ 

ಒಂದಾಗಿದ್ದು ಅನನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾನೆ ಇಂಥವನು' ಜನನ 

ಮರಣಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ.) 

R. B. ಲಾಲರು ಅವತಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. (Ordinary 

mortals) They must take courage and inspiration from the 

lives of incarnations, like Rama and Krishna. 
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271 ಕೌರ್ಯ To know means to grasp with the intellect but to 

know in essence (ಕಾಕ) means not merely to understand 

but also to act or live accordingly. 

William 0. Judge ರು ಇದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ ೬-.- 
He also declares that the right and full comprehension of the 

mystery of his births and work on earth confers Upon us 

Nirvana so that rebirth occurs no more. This is because it is 

not possible for a man to understand the mystery unless he 

has completely liberated himself from the chains of passion 

and acquired entire concentration. He has learned to look 

beneath the shell of appearances that deceives the unthinking 

mind. ಅವನ ಜನ್ಮ ಕರ್ಮಗಳ ರಹಸ್ಯವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ 

ತಿಳಿದರೆ. ನಮಗೆ ನಿರ್ವಾಣ ಎಂದರೆ ಮೋಕ್ಷ ಜೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು 

ಜನನ ಮರಣದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೇನೆಂದು ಭಗವಂತನು ಸಾರಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ 

' ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮನೋವಿಕಾರಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಏಕಾಗ ಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದದ 

ಹೊರತು ಈ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ವಿಚಾರಹೀನ ಮನಸ್ಸನ್ನು 

ತೋರಿಕೆಯು ಮೋಸಗೊಳಿಸುವದರಿಂದ ಬಿ ಚಿಪಿ ು) ನೊಳಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು 

ಕಲಿತಿದ್ದಾನೆ 

ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನರು ಕೃಷ್ಣ ನ ಅನತಾರದ ತತ್ವವನ್ನು ಹೀಗೆ ವಿಶದೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ:.- 

Krishna as an Avatar or descent of the Divine into the 

human world discloses the condition of being to which the 

human souls should rise. The birth of the birthless means the 

revelation of the mystery in the soul of Man. (ಮಾನವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ 

, ಡೇನೇಶನ ಅವಶಾರವು ಮಾನವ ಜೀವನವು ಯಾವ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಬೇಕೆಂಬ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 

ಯನ್ನು ಹೊರಗೆಡವುತ್ತದೆ. ಅಜನ ಈ ಜನ್ಮವುಯೆಂದರೆ ಮಾನವನ ಹೈದಯದಲ್ಲಿ 

ಆತ್ಮರಣೆ ತ್ಯದೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾಗಿದೆ.) ಭಗವಂತನ ಸ್ನ ಭಾವವು ಅವತಾರರೂಪದಲ್ಲಿ 

ಅದರ ಉಜ್ವಲ ಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ದೃಗ್ಲೋಚರವಾಗುವದಿಲ್ಲ ಅದು ಮಾನವನ ಸಾಧನತೆಯ 

ದ್ವಾರದಿಂದ ಹೊರಬೀಳುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ನಶ್ವರವಾದ ಜೀಹ ಬಿಟ್ಟು ನಿ್ಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ 

ನೊಡನೆ ಸಹವಾಸವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬ ತತ್ವವನ್ನು ಕಲಿಸುವದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, 

ಅವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹರೂಪ ಸಹಾಯವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. 

ರಾಧಾಕೃ ಸ್ಥೃ ನ್ನರು ಈ ಕೃ ಹ ನ ಮತವನ್ನು ಬುದ್ಧನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ 

ದ್ಹಾಕೆ ಃ ಕ ಆಟ! ಲೆ ಭು `ಡಿದತು. "ಎನೆತ್ತಾ ನೀನು ಇದನ್ನು ತಿಳಿ! 
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ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ತಥಾಗತನು ಜಗತ್ತಿ ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ನೆ ಅವನು ಮಹಾ 

ಜ್ಞಾ ನಿಯು ಆನಂದ ಮೂರ್ತಿಯು ಮತ್ತು ಅರ್ಹನು. ಅವನಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಯೂ ಕಲ್ಯಾ 

ಇನೂ ತುಂಬಿವೆ. ಅವನು ನರರಿಗೂ ಸುರರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನು. ಉಚ್ಚ ಜೀವನದ 

ಕ್ರಮವನ್ನು ಆದರ ಪವಿತ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಪೂರ್ಣಕೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ, 

ಮಹಾಯಾನದಲ್ಲಿ ಈ ನೊದಲು ಆನೇಕ ಬುದ್ಧರು ಆಗಿ ಹೋದರು; ಇನ್ನು ಮುಂಡೆ 

ಮೈತ್ರೇಯನು ಬರುತ್ತಾನೆಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. 

ಪ್ರಭುಪಾದರು- 16 who accepts this truth on the strength 

' of the authority of the Vedas and of the Supreme personality 

of God head and who does not waste time in philosophical 

speculations, attains the highest perfectional stage of 

1106181107, (ಯಾರು ವೇದದ ಅಧಿಕಾರವಾಣಿಯನ್ನು ನಂಬಿ, ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ 

ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ನಿಶ್ವಾಸನಿಟ್ಟು, ತಾತಿ ಕ ನಿವೇಚನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥಕಾಲ 

ಕಳೆಯಜೇ ಈ ತತ್ವವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವನೋ ಅನನು ಮೋಕ್ಷದ ಪೂರ್ಣಾವಸ್ಥೆ 

ಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ.) ಆದರೆ ಈ ನಿಧಾನದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯರು ಬೇಗನೆ 

ತಸ್ಬು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ವಿಚಾಂಕ್ಕೆ ಅಸ್ಪದ ಕೊಡದೆ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕಾರ್ಯ 

ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಭಗವಂತನ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಿಸಬೇಕು ವಿನುರ್ಶಿಸ 

ಬೇಕು. ತತ್ವನಿರ್ಧಾಂಕೈ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅಲೋಚನೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ನಿಚಾರ ಅವಶ್ಯ 

ವಾಗಿಜೇಕು. ಆದರೆ ಶುಷ್ಕತರ್ಕ ಮಾತ್ರ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನು 

ಸಹ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ -- ನೀನು ಚನ್ನಾಗಿ ವಿಚಾರಮಾಡು ವಿಮರ್ಶೆಮಾಡಿ ನಾನು 

ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. 

ಜ್ಞಾ ನೇಶ್ವರಿಯವರು ಅದ್ದೆ ಪ್ರಿತವಾದದ ವರ್ಚಸ್ಸಿಗೊಳಗಾಗಿ “ಕೃಷ್ಣನು ಅಕ್ರಿ 

ಯನೆಂದೂ ಆದರೂ ಕರ್ಮ ಮಾಡುತ್ತಾನೆಂದೂ ... ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ೫1೫8೫ ಎಂದು 

ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಗಂ ಇರರ eh (mei 
faa. art) ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ” ಎಂದು 

ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ` 

MATAR ಸಾಗ! ಇಗ್ನ೯1ಗಾಕಗ | 
ಪತ! ೫7೫೮೫7 garage 1101 

ಆಸಕ್ತಿ, ಭಯ, ಕ್ರೋಧಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಂಥ ನಾನೇ (ಕೃಷ್ಣನೇ) ಶ್ರೇಷ್ಠನೆಂದು 
ತಿಳಿದು ಕೊಂಡಂಥ, ನನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವಂಥ, ಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ 

ಶುದ್ಧ ರಾದನರು ನನ್ನಲ್ಲ ಸಾಯುಜ್ಯವನ್ನು ಹೊಂಡುತ್ತಾರೆ. 
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ಇದರ ಶಾತ್ಸರ್ಯ -- ( ಸತ್ಯಜ್ಞಾ ನತೀರ್ಥರು) ಕಾಮ ಕ್ರೋಥ ರಹತರುದ 

ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಸ ಮನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿ 4 

ಸಿರುವ ಜನರು ಈ ಜ್ಞಾ ನಡೆ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಪರಮಾತೆ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿರೂಪನಾದ 

ಸಾಯುಜ್ಯ ರೂಪ ಮೋಸವನ್ನು ಹೊಂಡುತ್ತಾರಿ. 
ವಿಶೇಷ ಟಿಪ್ಪ್ರಣೆಗಳು $- ಇದಂರಿಂಡ ಎಸಡು ಸಂಶಯಗಳು ಉತ್ಸೆನ್ನವಾ 

ಗುತ್ತವೆ :- ೧) ಯಾರಾದರೂ ಈ ಮೊದಲು ಜ್ಞಾ ನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಿ 

ದಾರೆಯೇ ? ೨) ಈ ಜ್ಞಾನವು ಮೋಕ್ಸಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದ 

ಲಿನ ಸಂಶಯವನ್ನು ಭಗವಂತನೇ ಈ ಜ್ಞಾ ನದಿಂದ ಫವಿತ್ರನಾಗಿ ಮೋಕ್ಟವನ್ನು 

ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆಂದು (ಷ್ಟ maT ಕರ್ಗಣಷಗಣಗಣಗ) ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. 
ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಜ್ಞಾನದ ಸರಿಣಾಮನನ್ನು (ಪಲ: ಕ!) 
ಹೇಳಿ ಆಜ್ಞಾ ನವು ಹೇಗೆ ಮೋಕ್ಬಕೈ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಡೆಂಬುದೆನ್ನು. ಭಗವಂತನು 

ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಲ್ಲಾದನು ಇಂಥ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಭಗನಂತದಲ್ಲಿ ದೈ ಢವಾದ 

ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿನ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಸೆಗಳನ್ನೂ ಥ್ಲೈರ್ಯದಿಂದ ಎದು 

ಹ ಯಾತೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಅನನ ಅಂತಃಕರಣವು ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಾದಿ 

ಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಸಿ ಪವಿಶ್ರನಾಗಿದ್ದ. 

ಶ್ರೀ ವಾಸ್ಮನರು ತಮ್ಮ ಗೀತಾವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. "'ಟೆ೧1955 
there is an ascent from below by purification of lower nature 

one cannot expect the Descent of Divine consciousness in 

him from above He has to develop certain qualifications in 

his nature to deserve such 680601.'' ನಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣದ ಶುದ್ಧಿ 

ಯಿಂದ ಮೇಲೇರುವದು ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಗವತ್ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಯು ಕೆಳೆಗೆ ಇಳಿದು 

ಬರಲಾರದು, ಹೀಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಪಾಟುಗಳನ್ನು 

(ಸಿದ್ದಿ ಯನ್ನು) ಹೊಂದಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ೧) ಸರಮಾತ ನ ದಿವ್ಯ ಜನ್ಮದ ಮೂಲ 

ತತ್ವ ಗಳ ಜ್ಞಾ ನ ೨) ದಿವ್ಯ ಕರ್ಮಗಳ ಮುಖ್ಯ ತತ್ವ ಗಳ ಜ್ಞಾನ ೩) ರಾಗ ಭಯ 

ಕೂ ್ರೀಥಗಳ “ಮುತ್ತ ಬಂದ ತೆಳಮಳದಿಂದ ಮುಕ್ತ ನಾಗುವಡು ೪) ಮನಸು 

ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನವಾಗುವದು (ನಾಣಣ) ೫) ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪೂರ್ಣವಾದ ಆತ್ಮ 

ಸಮರ್ಪಣ (arf: ೬) ಪರಮಾತ್ಮನ ನ ಜ್ಞಾ ನದಿಂದ NEE 

ET ಇವು ಇಲ್ಲದೆ ಬರಿ ಭಾಗವತ ಮಹಾಭಾರತ ಪಠಣದಿಂದ 

ಮನುಷ್ಯನು ಮರಣವನ್ನು ದಾಟಿಲಾರನು. ಭಗವತ್ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಯನ್ನು ಹೊಂದಲಾರನು. 

FANT ಇ ೫ಗರಣಗರಳಗ ಅಥವಾ ತ ಕಣಣ ಇ ಜ್ಞಾನ 
ನೆಂಬ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಪಸಿ ನಿಂದ. 
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weet: ಎ wg Tard. ಕರ ತಕ: ನಾನೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂದು 

ತಿಳಿದವರು. 

ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಇರಾ: ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಕರಗ: $A 

“ಈಶ್ವರ ನೊಡನೆ ಅಭೇದವನ್ನು ತಿಳಿದವರು” ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಣ: 
ನೇ ಆಗುವನು” ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ೫೯೩7 ಎನ್ನು ತ “ಕೃಷ್ಣ 

ಇಲ್ಲ ಸಪ್ತಮಸ್ಯಂದ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ: ಇಗೆ: ಸೆಕ ತ್ ಊನ 

ಕರತ: ofa area garde 9084ತಗಿಸಗ್ಗಿಕ: acl 
*ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿ ದ್ದ ರೂ ಊಟಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಮಲಗುತ್ತಿ 

ದ್ದರೂ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಗೋವಿಂದನಿಂದ ಆಲಿಂಗನವನ್ನು 

ನಡೆದ ಪ್ರಲ್ಲಾದನು ಇವುಗಳನ್ನು ಲಕ್ಬಕ್ಕೆ ತರಲಿಲ್ಲ «ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೈಮರೆತು. 

ಥೆ ನನ್ನು ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನ ವಾಗಿ ಧ್ಯಾನಿಸುವವನು ತನ್ನ ಯನು. ಅವನೇ (ಜಾಡರ: ) 

ಮನ್ಮಯನು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಣು ವನ್ನು ನೋಡುವವನು ವಿಷ್ಣು 

ಮಯನು; ಜಗತ್ತು ಅವನಿಗೆ ನಿಷ್ಣುಮಯವು (ad fread sr) 

ಪುರಂದರದಾಸರು ಹಾಡಿದ್ದಾ ಕೆ 8- ಜಲನೆಲ್ಲ ಹೆರಿಮುಯ ಶಿಲೆಯಲ್ಲ ಶಿವಮಯ | 

ಮಳಲು ಮಿಟ್ಟಿ ಗೆಗಳೆಲ್ಲ ಮುನಿಮಯವು || 

ಬೆಳೆದ ದರ್ಭೆಗಳು ಸಾಕ್ಷಾತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಮಯ | 

ನಳಿನನಾಳವು ಸರ್ವನಿಷ್ಣು ಮಯ || ೨(|| 

ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು (ಣಾ: mr: ed 71 ೫೫77 ೫ರ್ಗಾ೩41). 

ಸಣಣ ಎಂದರೆ ಕೃ ಸ್ನ ನೇ ಆದವನು ಎಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಪದದಲ್ಲಿಯೆ ರ್ಗಡ್ಟರ1 

ರ್ಗ: ನನ್ನನ್ನು ತ. ದವನು ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಶಂಕ 

ರಾಜಾರ್ಯರು ಸಹೆ ಇ qatar: ನನ್ನ  ಆಶ್ರಯಿಸಿದನ 

ಂಜೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಉಸಿರಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಉಸುರಿನಲ್ಲಿಯೇ 
ನಕ್ತ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿ ದ ಭೇದವಾದವು ಹೇಗೆ ಸಮಂಜಸನೆನಿಸುತ್ತ BY (ಇಂಡ 

ಇದರಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಕಾಣುವವನ ಶಬ್ದವೇ ಇಲ್ಲ” ಯಾರು ನನ್ನೊಡನೆ ಒಂದು ಆಗಿ 

ದ್ಹಾಕಿ ಆವರು” ಎಂದು ಆಗಬಹುದು. ಆದರೆ “ನನ್ನೊಡನೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು 

ತಿಳಿಯುವವನು” ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಫೀಲಕಂಠರು ಶ್ರೀಧರರು ಮಾತ್ರ 
ಸಣಣ ಎಂದರೆ ಫಗ: (ನಾನೇ ಮುಖ್ಯನಾಗಿ ಉಳ್ಳವರು) fT: 

(ನನ್ನನ್ನೊಬ್ಬ ನನ್ನೆ ೯ ಧ್ಯಾನಿಸುವವನು) ಎಂದು ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

KA 

2 



ಗೀತಾ ಗ್ರಂಥ ನಿವರಣೆ ೫೩ 

ರಾಘವೇಂದ್ರರು ಪಾಸ; ಎಂದರೆ aimed gag 7ರ7ನರ್ಕೇಗೌಳಕ್ಕ 
ಗಣಕ: (ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಸತ್ತಾ ಪ್ರತೀತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡು 
ವವನೆಂದು ತಿಳಿದವರು) ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಭುನಾದರು ಒಳ್ಳೇ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿ 

ದ್ದಾರೆ: And because they are too materially absorbed the 

conception of retaining ths personality after liberation from 

matter frightens them. When they are informed that spiritual 

life is also individual and personal, they become afraid of 

becoming persons again and so they naturally prefer a kind 

of merging into the impersonal void.....This is a kind of fearful 

stage of life, devoid of Spiritual perfect knowledge of spiritual 

existence, one has to get rid of all three stages of attachment 

to the material world: negligence of spiritual life, fear of a 

spiritual personal identity, and the conception of void that 

underlies the frustration of life... To get free from these three 

stages one has to take complete shelter of the Lord... The last 

stage of the devotional 1119 is called wre or transcendental 

ove of God (ಅವರ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಗ್ನರಾದುದರಿಂದ, ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ 

ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆತ ಮೇಲೆ ಜೇಹನನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂಜಿಕೆ ಬರು 

ತ್ತದೆ, ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮ ಜೀವನ ಸದೇಹ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆಯೆಂದು ಗೊತ್ತಾ 

ದಾಗ ಅವರು ಮತ್ತೆ ದೇಹಿಗಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆದರುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ 
ಜೀಹೆರಹಿತನಾದ ಶೂನ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಯ ಹೊಂದುವದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು 

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಯಗ್ರಸ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯು, ಅವರಿಗೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಜೀವನದ ಸ್ಥಿತಿಯ ಸಂರ್ಪೂರ್ತಿ 

ಯಾದ ಜ್ಞ್ಞಾನವಿರುವದಿಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಿನನ್ಗಿ ಆಸಕ್ತಿಯ ಈ ಮೂರು ಅವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅವನು 

ದಾಟಬೇಕು; ೧) ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉದಾಸೀನತೆ ೨) ಸಜೇಹೆವಾಸದ ಹೆದರಿಕೆ 

೩) ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿನಿಂದ ಬಂದ ಶೂನ್ಯದ ಪ್ರತೀತಿ ಈ ಮೂರು ಅವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು 

ದಾಟಿಬೇಕಾದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತಿ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ 

ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಇ1ಣ ವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಈಶ್ವರನ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ಪ್ರೇಮವು.) 

ಆ ಮೇಲೆ ಈ ಅವಸ್ಥೆ ಯಲ್ಲಿದ್ದ ಜೀವನು ಭಗವಂತನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. 

ಅದಕ್ಕೆ ಸೀತಾನಾಥ ತತ್ವ ಭೂಷಣರು ತಮ್ಮ Krishna and the Gitaಡೆ 
ಮೇಲಿನ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. The only form of knowledge 

possible for the finite to discard its finitude and become 
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absolutely one with infinite is impossible. For even in the 

highest stage of Samadhi there is an element of difference 

though. it is very different from the Sthula Bheda of the 

೮811691, Yogi Sadananda says in his Vedanta sara that in 

fafaeeds wife the We is ೫5೫5 hidden Butit is there all 
the same. It is difference as well as unity which matter 

5860808 0೦551019. ಮಿತವಾದ ಜೀವಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಮಿತತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ 

ಮತ್ತು ಅಮಿತ ದೊಡನೆ ನಿರ್ನಿಶೇಷನಾಗಿ ಒಂದಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಒಂದೇ ಒಂದು 

ಜ್ಞಾ ನದ ರೂಪವು ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಮಾಧಿಯ ಅತಿ 

ಉಚ್ಚ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಹೆ ಭೇದದ ಅಂಶವು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು 

ದ್ವೈತಿಗಳು ಒಪ್ಪಿದ: ಸ್ಥೂಲವಾದ ಭೇದದಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ. ಯೋಗೀ 

ಸದಾನಂದರು ತಮ್ಮ ವೇದಾಂತಸಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವದೇನೆಂದರೆ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಕ ಸಮಾಧಿ 

ಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಭೇದವು ಸ್ರಚ್ಛೈನ್ನವಾಗಿ (ಅಡಗಿ) ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೂ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಅದೆ 

ಮಾತ್ರ. ಎಂದ ಮೇಲೆ ಸಾಧನವು ಶಕ್ಕವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಭೇದವೂ ಬೇಕು. ಐಕ್ಯವೂಬೇಕು. 

ಮಹೇಂದ್ರನಾಥ ಸರಕಾರರು ತಮ್ಮ Mysticism in the Bhagavatgita 

ದೆಲ್ಲಿ Gita does not inculcate a sudden slip into transcend- 

ence. Gita seems to be anxious about concrete spiritual 

hold for the regulation of life in accordance with the Spiritual 

Light (ಗೀತೆಯು ಅತೀತದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಜಾರಿ ಬೀಳುವದನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವದಿಲ್ಲ. 
ಗೀತೆಯು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ. ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಕ್ರಮ 

ಜು ಮೂರ್ತ ಸ್ವರೂನದೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅತುರನಿದ್ದಂತೆ 

ಕಾಣುತ್ತದೆ. 

eg - ೫0 essed ಇತ ಗರ ೫೧7೫೧ (ನನ್ನಲ್ಲಿ 
ಸಾಯುಜ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಮೋಕ್ರವ ನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ) ಎಂದು ರಾಘವೇಂದ್ರರು 

ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಶ್ರೀಧರರು. ಕೂಡಾ ಇದೇ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜತೆ weaTgsd 

೫1೫77 (ನನ್ನ ಸಾಯುಜ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು.) 

TART: ಇದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರು ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎ. 

TEAR: (8-00) Hg sq (1೫ಎ ೪) gdafir 

mregfd ( ೪೫-೪ q) ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಭಾವವನ್ನು ಎಂದರೆ ನನ್ನ 

ರೂಸದಂತೆ ರೂಪವನ್ನು ಭಕ್ತನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಎಂದು ಸಾರೂಪ್ಯ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು 
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ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ವರ್ಣಿಸಿರುಶ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಗ ಇತ್ತೆ ಸಣ್ ಎಂದು 

ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿದರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಎಂದೂ ಅರ್ಥನಾಗ ಬಹು 

ದಾದುದರಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಿರವಕಾಶವಾಗಿ ಸಾರೂಪ್ಯ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ವರ್ಣಿ 

ಸುವವೆಂಡು ಹೇಳಲಾಗುವದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ೧೪-೨ ರಲ್ಲಿ ಘರ: 

ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. (ವಿಷ್ಣು ರೂಪಕ್ಕೆ ಸದೃಶವಾದ ರೂಪ). 

ಆದರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಇಕೆ ಕಳ ಪ ಗ: ಈಶ್ವರ 

ಸ್ವರೂಪ ಹೊಂದುವ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಎಂದು ಆರ್ಥಮಾಡುತ್ತಾರೆ. 

ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೇ ಇಗ, ಎಂದು ಭಗನಂತನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. 

ಅದಥೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಐಫ್ಟಗಣಣಗಗಗ: ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. 

ಆದುದರಿಂದ ಆದು "ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ' ಎಂದು ಇರ 

ಲಾರದು, ಆದರೆ ವೇಂಕಟಿನಾಥನು ನಿಸರೀತವು ಯಾಕೆ ಆಗಬಾರದು ಎಂದು ಕೇಳು 

ತ್ತಾನೆ. ET ಎಂದರೆ ಸ್ವರೂಸವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಎಂಡು ಆಗುವದರಿಂದ 

ಇರರ ಸಹ "ಬರೀ ಮುಟ್ಟುತ್ತಾ ನೆ' ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ "ನನ್ನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು 

ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ” ಎಂದೇ ಅರ್ಥ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ನಿಯಮವನ್ನೇ 

ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 7೪೫9೫೫೫ raat fered ಕಕ್ಷ 

wratafere spk ರ್ಥ waar afar” ಮೊ ಕ್ಷ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 
ಬಂದ ಬ್ರಹ್ಮೆಸಾ ))ಪ್ಲಿಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಪದಗಳೆಲ್ಲ "ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದು 

ತ್ತಾನೆ' ಎಂದೇ ತಾತ್ಸರ್ಯನುಳ್ಳವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, 

ಆದರೆ "ಬ ತ್ರಹ್ಮಭಾನವನ್ನು ಹೊಂಡುತ್ತಾನೆ' ಎನ್ನುನದಕ್ಕೆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಡೆ 

ಗಳಲ್ಲಿ "ಕೃಷ್ಣ ಭಾವನನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ” ಎನ್ನುನದಕ್ಕೆ ಪದಗಳು ಇವು. ಆದರೆ 

ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಮಠದಲ್ಲಿ "ಬ್ರಹ್ಮನು ಕೃಷ್ಣನು' ಒಂದಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮನು ಶುದ್ಧ ನಿರ್ವಿಶೇಷ 

ಬ್ರಹ್ಮನು; ಕೃಷ್ಣನು ಶಬಲ ಅಥನಾ ಮಾಯಿಕ ಬ್ರಹ್ಮನು ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ವರೂಪ 
ರ್ರಿ 9) 

ಹೊಂದುವದು ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಮಠದಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷವಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 

Maver: ಅಸಕ್ತಿ ಅಂಜಿಕೆ ಸಿಟ್ಟು ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು 

ಎಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಚಿಂತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಅ ದಕ್ಕೆ 

೫೫137157570 ಗೀ೪೫೫ಕ್ಟ್. ಇದು ಲಭಿಸಿದರೆ ತ ಇ: wafir fre 

ಆಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮ ಕ್ರೊಥ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ಮೂಲವಾದ 

ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡದಿದ್ದರೆ ಭಗವಂತನು ಒಲಿಯುನದಿಲ್ಲ. 
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ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸರಮಹಂಸರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಥೆಯನ್ನು 

ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 1-- 

ಚನ್ನಾಗಿ ಮದ್ಯ ಕುಡಿದಿದ್ದ ನಾಲ್ಕಾರು ಮಂದಿ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಲು ಡೋಣಿ 

ಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಒಂದು ತಾಸಿನ ಪರ್ಯಂತ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ಮದ್ಯದ 

ಅಮಲು ಆ ನೇಳೆಗೆ ಇಳಿಯಿತು. ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡಲಾಗಿ ದೋಣಿಯು ಇದ್ದ ಜಾಗ 

ಜಲ್ಲೆ ಇದ್ದಿತು. ಜೋಣಿಯ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಗೂಟದಿಂದ ಬಿಚ್ಚಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ' 

ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರರ ಉಕ್ತಿಯು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. 

ait ೫೯೫ಕೆ ತಗ । 

ತೆ fret ಶತ fda d gad ofr ೫ಗಗಾತ | ತತ್ಸ MEST 

le wll 

ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ - ಎಲ್ಲೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ! ಹಿತ್ತಾ 
ಳಿಯ ಹೊಲನೆಲ್ಲ ಸಮೂಲ ನಾಶವಾಯಿತು; ಎಂದರೆ ಮುಂಡೆ ಬಂಗಾರ ಜೊರಕಿಳುವ 

ಹವ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಉಳಿಯುವದು ?” ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೆ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಸ 

ಕ್ರಿಯು ಹೀಗೆ ಇದೆ “ಮದ್ಭಾವಮಾಗತಾಃ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ-“ಅವರು 

ಸಹಜವಾಗಿ ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ; ಅವರು ನಾನೂ (ಕೃಷ್ಣನು) ಒಂದೇ; 

ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ ಪರಡೆಯೂ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ 

ಈ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. “ಹಿತ್ತಾಳಿಯ ಕೆಟ್ಟಿಕಲೆ ಪೂರ್ತಿ ನಾಶವಾದೆ 

ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬಂಗಾರ ದೊರಕಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ವ್ಯರ್ಥ.” ಶಿತ್ತಾಳಿಯು ಜೀವ 

ಅವನಿಗೆ ಹತ್ತಿದೆ. ಕೆಟ್ಟಿಕಲೆ ಭಯರಾಗಕ್ರೋಧಗಳು, ಇವು ಪೂರ್ತಿಕಳೆದ ಮೇಲೆ 

ಬಂಗಾರ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಹಿತ್ತಾಳಿ ಬೆಳಗಿದರೂ ಬಂಗಾರ 

ಮಾಗಬಲ್ಲದೆೇ ಎಂಬ ಸಂಶಯ ಉಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ಬಂಗಾರ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿದ್ದರೆ ಅನನ 

ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲನೆಂದು ಹೇಳುವದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಯಾವ ಅವಸ್ಥೆ ಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಹಸ 
ವೆನಿಸುವದು. ಜ್ಞ್ಯಾನೇಶ್ವರಿಯವರು ಭಗವದ್ಭ ಕ್ತರಾದುದರಿಂದ ಹಿತ್ತಾಳಿ ಬೆಳಗಿದರೆ 
ಹಿತ್ತಾಳಿಯೇ; ಬಂಗಾರವಾಗಲಾರದು' ಎಂಬುದು ಜಗ್ಗಿದ ಅರ್ಥವಾಗಬಹುದು ಆದರೆ 

ಬೇರೆ ಬಂಗಾರದ ಪ್ರಯೋಜನ ತೋರುವದಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಜೀವನು ಪರಮಾತ್ಮ 

ನಾಗಬೇಕಿದ್ದರೆ ಹಿತ್ತಾಳಿ ಬಂಗಾರವಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆಗಿಲ್ಲ ಆಗುವದು ಶಕ್ಕನಿಲ್ಲೆಂದು 
ಅವರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಅವರು 3೫ ಬಣ ೫7೮೪೬! 

wT eT ಎಂದರೆ The great God Shankara himself is only a 

pilgrim journing the spiritual path (ಮಹಾದೇವ ಶಂಕರನು ಸಹ ಈ 

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಬ್ಬ ಯಾತ್ರಿಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. 
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ಣಿ. ದಿ. ರಾನಜೆಯನರು ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ :--The mystic goes 
on 896770 to approaching God. ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಾವೇ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. 

‘Just as there is difference between the moon of the 14th 

day and the fullmoon of the 15th day to that extent only does 

the dovotee fall short of the full divine attainment. (Jna. 

೫೪111 1087-90). ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪು ಭೇದವಡೆ. ಚತುರ್ದಶಿಯ ಚಂದ್ರ 

` ನಿಗೂ ಪೌರ್ಣಿಮೆಯ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರನಿಗೂ ಅಲ್ಪ ಭೇದನಿದ್ದಷ್ಟೆ ಭಕ್ತ ಪೂರ್ಣಸಿದ್ಧಿಗೆ 

ಸ್ವಲ್ಪು ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಬೀಳುತ್ತಾನೆ. ಇಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾ ನೇಶ್ವರಿ 

ಯವರು ತೋರಿಸಿರಬಹುದು. ಏನಾದರೂ ಅವರ ಉಳಿದ ದೃಷ್ಟಾಂತದಂತೆ ಇದು 

ಮನಂಬುಗುವ ದೃಷ್ಠಾ ಂತನೆಂದು ತೋರುದಿನಲ್ಲ. 

ಅರಬಿಂದೋರವರು. ಸಹಯೋಗದ ಗುರಿಯು The real goal of the 

yoga is then a living and self completing union with the 

divine Purushottama and is not merely a self extinguishing 

Immergence in the impersonal Being. ಪುರುನೋತ್ತ ಮನೊಡನೆ ಆತ್ಮ 

ಪೂರ್ತಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜೀವಂತ ಸಂಯೋಜನಯೇ ಯೋಗದ ಗುರಿ, ಆದರೆ ಆತ್ಮ 

ನಾಶಕನಾದ ನಿರ್ಗುಣನಿರಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನ ಲಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದು ಅಲ್ಲ, 

(meade feafaeafe). 

೫ ೫೫7 77 Ad ERAT WITTEN 
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ಯಾವ ಯಾವ ಸ್ರಕಾರವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಭಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ಅನರ ಸೇವಾನು 
ಸಾರವಾಗಿಯೇ ನಾನು ಸೇವಿಸುತ್ತೇನೆ (ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ) ಎಲ್ಫೈ ಸಾರ್ಥನೆ | 

ಸಮಸ್ತ ಜನರು ನನ್ನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ, 

ವಿಶೇಷ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು :-ಪೂಜಾಡೆ ತಕ್ಕಫಲ; ಸೇವೆಗೆ ಅನುಸರಿಸಿ ಸಿದ್ಧಿ ಇದರ 

ಶತ್ವವು ಇಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಸೇನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವನೂ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ! 

ಮತ್ತು ಸೇವೆಗೆ ತಕ್ಕು ಸಿದ್ದಿಯನ್ನು ಕೊಡುವವನೂ ಅವನೇ ! ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ಯದೇವತೆ 

ಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಫಲ ನಡೆಯುವವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆಯನ್ನೂ 

ಸಿ ್ರೀಕರಿಸುವನನೂ ಒಬ್ಬ ಸರ್ಪೋತ್ತಮದೇವನೇ |! ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫಲ ಕೊಡುನನನೂ ಈ 

ಸರ್ವೋತ್ತಮ ದೇವತೆಯೇ ಅವನೇ ಶ್ರೀಹರಿಯು. ಅಗ್ನಿಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ, 

wadaaqafd ಸಗ್ಗ ೫೫0ರ! । ಕಗೆಗೌಡತತ್ಕಿಕ್ಶಕ7ಗಾಗಳಳ ಕ 
wigan | ಉಳಿದ ದೇವತೆಗಳ ಉದ್ದಿಶ್ಯವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೊನೆಗೆ 

(ಆ ದೇವತೆಯ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ) ಯಾವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅವನೇ 
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ರ್ಗಾದಿಫಲಗಳನ್ನು (ಆ ದೇವತೆಗಳ ದ್ವಾರದಿಂದ) ಕೊಡುವನು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ 

ಹರಿಯನ್ನು ಭಜಿಸುತ್ತಿ ರಲಿಲ್ಲ. 

ಶಿವಾನಂದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯರು ತಮ್ಮ ರಹೆಸ್ಯಾರ್ಥಪ್ರಜೋಧಿನಿಯಲ್ಲಿ ಸಹೆ ಹೀಗೆ 

ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ :-"ಕರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನೂ ಇಂದ್ರ, ಅಗ್ನಿ, ಸೂರ್ಯ 

ಮೊದಲಾದ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಭಜಿಸುವರೋ ಅವರಾದರೂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಂತಾಗಿರುವ 

ವಾಸುದೇವನಾದ ನನ್ನ (ಕೃಷ್ಣ ನ) ಜ್ಞಾ ನಕರ್ಮಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವರು. 

ಅಂದರೆ ಅವರೂ ಕೂಡ ಪರಮೇಶ್ವರನಾದ ನನ್ನನ್ನೇ ಭಜಿಸುವರು. ಇಂದ್ರಾದಿದೇವತೆಗಳ 

ಭಕ್ತರಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನಾದ ನಾನೇ ಇಂದ್ರಾದಿ ರೂಪದಿಂದ ಆಯಾಯ ಫಲವನ್ನು 
ಕೊಡುತ್ತಿರುವೆನು.” 

ಮಹೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವರು ತಮ್ಮ Mystics in the Bhagavadgita 

ದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ : Krishna’ is the fleshy incfrnation of 
Vishnu the Bengal theist Chaitanya and others following the 
Narada Pancharatragama theory makes Vishnu 8 hyposlasis of 
Krishna ನಾರಾಯಣನೇ ಪುರುಷ ರೂನದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾನೆಂದು ಜೈ ತನ್ಯರ 
ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ಆದುದರಿಂದ ರಾಘವೇಂದ್ರರು ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ರೆ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಿ ತಿರುವನ್ನೇ 
ಕೊಡುತ್ತಾರೆ “ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವು ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು 
ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪಿತೃಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಆ ಪೂಜಾರೂಸಕರ್ಮುವನ್ನು 
ವಿಷ್ಣುನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿತ್ತಾರೆ, ಇವರಿಗೆ ತ್ರೈನಿದ್ಯರೆಂದು, ಹೆಸರು. ಸರ್ವಾತ್ಮನಾ 
ಹರಿಯನ್ನೆ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅವನನ್ನೆ ಪೂಜಿಸುವವರಿಗೂ ತ್ರೈ ೯ ನಿದ್ಯರೊಡನೆ ಅದೇ 
ಮೋಸ್ಟವೇ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ವೈಷಮ್ಯರೂರ ಜೋಷವು ಬರುವದಿಲ್ಲವೇ 
ಎಂಬ ಶಂಕೆ ಬಂದರೆ ಅಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಈ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಪೂಜೆಗೆ ತಕ್ಕ ಫಲವೆಂದು ಹೇಳಿ ತ್ರೈವಿದ್ಯರಿಗೆ ಆ ಫಲ (ಮೋಕ್ಷ) ದೊರೆಯುನದಿಲ್ಲೆಂರು. ಭಗವಂತನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಮೋಕ್ಷದ ಸಲುವಾಗಿ ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನ್ನು 

ರ್ಗಾದಿ ಫಲಗಳಿಗೋಸ್ಟರವಾಗಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೊ ಅವರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅವರವರ 

ಸ್ವ 
ಆ 

€ 

[) 

ಫಲಗಳನ್ನೆ ಸೇ ಕೊಡುತ್ತಾ ಫೆ. 
೭೭ 

ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ೩ ನ ಕಸಿನ್ಸ್ ಭಕ್ಷ ಸಣ, ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು (ಸ್ವ ತಂತ್ರ ವಾಗಿ) ಮಾಡುವವನು; ಮತ್ತು (ಯಜ್ಞ ದಲ್ಲಿ ಕೊಡತಕ್ಕಹವಿಸ್ಟು ಮೊದಲಾದವು ಗಳನ್ನು) ಉಣ್ಣು ವವನು ಆದುದರಿಂದ ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರು ಸಹ ನನ್ನನ್ನು ಭಜಿಸುತ್ತಾರೆ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಫಲವನ್ನು ಭೋಗಿಸುತ್ತಾಕೆ. 
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ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಗಳನರು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಜೋಡಿಸುತ್ತಾರೆ :- 

“ಯೋಗ್ಯ ಸಜ್ಜ ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು PE ಪರಮಾತ ನ ಕಡಿಗೆ ಪರಮಾತ ನಿಂದೆ 

ಅಧಿಸ್ಮಿ ತರಾದ ಅನ್ಯಜೇವತೆಗಳ ಕಡೆಗೆ) ಸಾಗಿದರೂ ಸಮಜ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ 

ಯಿಂದ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವರು.” (wenaAd Waaife) ಅವರು 

ಬೇಡಿದ ಫಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಸೇವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು 

ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದರ ತಾಶ್ಸರ್ಯವೂ ಇದೇ. 

ಇನ್ನು ಈ ಶ್ರೈನಿದ್ಯರೆಂದರೆ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿರುವವರು (ಗಗನ) 
ಸುಖದುಃಖ ಮಿಶ್ರ ಫಲವನ್ನು ಹೊಂದುವರು. ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಅನುಯಾ 
ಯಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭನಿಸುತ್ತಿಡೆ, ಅದು ಎಂದರೆ ಈ ನಿತ್ಯ ಸಂಸಾರಿ 

ಗಳಿಗೆ ಲಿಂಗ ಶರೀರ, ಭಂಗವಾಗುವದೋ ಇಲ್ಲವೊ ? ಅದರಲ್ಲಿ ವಾದಿರಾಜರದು ಒಂದು 

ಪಕ್ಷ; ಉಳಿದವರದು ಮತ್ತೊಂದು ಪಕ್ಷ. ಉತ್ತಮ ಜೀವರು ಲಿಂಗ ದೀಹ ಭಂಗವಾದ 

ಮೇಲೆ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ತಮೋಯೋಗ್ಯರೂ ತನುಸ್ಥಿ ಗೆ 

ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಲಿಂಗದೇಹದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯಮರಾದ ನಿತ್ಯ 

ಸಂಸಾರಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ, ವಾದಿರಾಜಸ್ಟಾ ಮಿಗಳು ಲಿಂಗಡೇಹದಿಂದೆ 

ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾ ರೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ಮೇಲೆ ಹ್ ನಿತ್ಯ ವಾದ ಸುಖದುಃಖ 

ಮಿಶ್ರವಾದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಚಡ್ತಾ! ಉಳಿದವರು 

ಮಧ್ಯಮನರ್ಗದವರಿಗೆ ಲಿಂಗ ದೇಹ ಭಂಗವನ್ನು ಒಪ್ಪುವದಿಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಪಕ್ಷದನರೂ, 

ನಿತ್ಯ ಸಂಸಾರಿಗಳು ಲಿಂಗ ದೇಹನಿರಲಿ, ಭಂಗವಾಗಿರಲಿ ಸುಖದುಃಖ ಮಿಶ್ರವಾದ 

ಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂಡುತ್ತಾರೆಂದು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ಕೃ ಷ್ಣ್ಣಾ ಚಾರ್ಯ ಉಮರ್ಜಿ 

ಯವರು ತಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ee ಸಾಧ ವಿಲ್ಲ್ಲಂದು 'ದೀರ್ಫೆವಾದ ಟಪ್ಪಣೆ 

ಯನ್ನು ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಸ್ತುತ 

ವಾಗುವದೆಂಬ ಭೀತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿಲ್ಲ. 
Dd 

ಭಗನಂತನು ಸೇವೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವದರಿಂದ ಪರಮಾತ ನಿಗೆ 

ಪಕ್ತಪಾತ ದೋಷವು ತಟ್ಟು ವದಿಲ್ಲೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮ್ಮ ತ್ರ 

ವಿದ್ದಂತೆ ಕೋರುತ್ತದೆ. 

ಮಧುಸೂದನರು :-- ಸಹ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನು ತನ್ನ ಮೇಲಿನ 

ವೈಷಮ್ಯ ಫೆ ಸಫ್ಸುಣ್ಯ ಸರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿಯೇ' ಉಪಾಸರಿಸಿದ್ದಾ ನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ಮುಂಡೆ ಹೇಳು ಭಗನಂತನನ್ನು : ೫7೫! fata ಕಣ! ಇ ಆಶ್ರಯಿ 
ಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ತರಹದನರಲ್ಲಿ ಆರ್ತನೂ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಾರ್ಥಿಯೂ ಶೈವಿದ್ಯ . 
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ರಂತೆ ಫಲೇಚ್ಛುಗಳೇ. ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಅವರವರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. 

ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನೊಬ್ಬನೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫಲಕೊಡುವವನು. 

 ಶಂಕರಾನಂದರೂ ಸಗುಣ ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮರೆಂದು ಎರಡು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ 

ಅವನು ಕ್ರಮವಾಗಿವ್ಯಕ್ತನು ಅನ್ಯಕ್ತನು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾನಯೋಗಿಗಳು 

ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೂ ಕರ್ಮಯೋಗಿಗಳು ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೂ ಉಪಾಸನೆ 

ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಸಗುಣನನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು 

ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. (೫5ಸಕನೆ ಣ್ 

aa mad aaah ೫೪೮೯೮7) ನನ್ನ ಸರ ಭಾವವನ್ನು (ಅವ್ಯಕ್ತ 
ರೂಪವನ್ನು) ಭಜಿಸಿದವರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ. ಅಪರವಾದ ವ್ಯಕ್ತ ರೂಪವನ್ನು ಭಜಿಸಿದವರಿಗೆ 

ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಫಲಗಳು ಮಾತ್ರ. ಹೀಗೆ ಜ್ಞಾ ನ ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ, ಕರ್ಮಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 

ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಫಲಗಳು, ಹೀಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಮನಾಗಿಯೇ ಇದ್ದಾನೆಂದು ಅವರ ವಾಡೆ. 

ಸಗುಣ ಬ 2)ಹ್ಮೆನಾದ ಮಾಯಿಕ ಈಶ್ವರನು ಸೇರುತ್ತಾನೆಂದು ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರು 

ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ಹೇಳುವದು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾತ್ರ. ಈಶ್ವರನು 

ಜ್ಞ್ಞಾನಯೋಗವನ್ನು ಸೇರುವದಿಲ್ಲೆಂದು ಹೇಳುವದು ಮತ್ತು ಅವ್ಯಕ್ತ ಬ್ರಹ್ಮನು 
ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾ ನಯೋಗವನ್ನು ಸೇರುತ್ತಾನೆನ್ನುವದು- ಇವಕ್ಕೆ ಏನೂ -ಬುಡವಿಲ್ಲ. 

ಯಾಕೆಂದರೆ ಶಂಕರಾನಂದರೂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರೂ ಜೀನ ಇರುವವರೆಗೆ ಜಾ ನ 

ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈಶ್ವರನು ಅಸರ ಬ್ರಹ್ಮನೆನ್ನುವದು ಗೀತೆಗೆ ಸಮ್ಮತವಾದ 

ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನು ಮಾಯಿಕನಾದುದರಿಂದ ಆವನೂ ಅಪರ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಎಂದಂತಾ 

ಯಿತು. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣ ನು ತಾನು ಪರಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ; ಮತ್ತು ಅವನೇ 

ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. 

ಈಶ್ವರನ ಸಮತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಪಾದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಶ್ಲೋಕವು ಹೊರಟಿದೆಯೆಂದು 

ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದರೂ ಸಹೆ ರಾಮಾನುಜರು ಮಾತ್ರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭಗವಂತನು 

ಎಷ್ಟು ಸುಲಭನಿದ್ಧಾನೆನ್ನುವದನ್ನು ಈ ಶ್ಲೋಕವು ಹೇಳುತ್ತದೆಂದು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತನು ಅವರು ಇಚ್ಛೆ ಸಿದ ರೂಪದಿಂದೆ ಅವತರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು 

ಅಲ್ಲದೇ ಅವರು ಇಚ್ಛೆ ಸಿದಂತೆ ಅವನು ತಂಜಿ, ಮಗ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮನಾಗಿ 

ಅವತರಿಸುತ್ತಾನೆ. 

ರಾಮಾನುಜರು ಅರ್ಜಾವತಾರಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ೦. M Padmanab- 

180೧818 ರು ಆರ್ಚಾವತಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ : -1೧6 theory 

about Archavatar is as novel as itis startling. There is no 

warrent for it in ancient scripture and no authority is quoted 

by Desikar, It staggers one to be told that the metalic or 
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wooden images seen in temples are themselves God and not 

mere houses are vehicles of Divine presence. more startling 

yet is the tenet that the said Idols and images are non- 
material in build 8೧6 are. of spiritual essence (at faq 

and wre). ತಿರುಪತಿ, ಶ್ರೀರಂಗ, ಕಂಚೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಭಗವಂತನ 

ಅವಶಾರವೆಂಜೀ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ಇದೇ ಭಗವಂತನೊಡನೆ ಏಕತ್ವದ ಕಲ್ಪನೆಯೆಂದು Eliot Deutseh ರು 

ತಮ್ಮ 858815 on the Gita ದಲ್ಲಿ ಬ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ : ೨70152 higher 

Bhakti makes possible a real diversity in unity which brings 

one into unity with Divine. And from This unity of man 

with the Divine a man is able to fulfil his dharma. He acts in 

the Knowledge that 811 action is essentially the Divines 

action. He becomes an instrument of the Divine. He imitates 

the Divine by acting in the spirit of non attachment and is so 

acting his freedom is realised. 

ಸ್ವಾಮಿ ಚೆದ್ಧ ನಾನಂದರು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ :-- 

"ನಾನಾ ಜೀನಿಗಳಿಗೆ ನಾನಾ ತರಹದ ಆಹಾರಗಳು ಒಗ್ಗುತ್ತವೆ, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಆಹಾರ 

ನಾದದ್ದು ಇನ್ನೊ ಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ತನ್ನ 

ಆಹಾರದಿಂದ ಪೋಷಣೆ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಬೇಕಿ ಬೇರಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಿ ತಿಗೆ ಒಪ್ಪುವಂತೆ 

ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮಗಳು ಕ್ಲಪ್ತವಾಗಿವೆ.” ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ ಆನೇಕ ಜಟ ಊತ 

ಗಳಿಂದಸ ಷ್ಟ ಸಡಿಸಿದ್ದಾ ಕೆ ಆದರೆ ಈ ದೃ ಷಾ ತವು ತಃ ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ಆವನವನು 

ಸಗ ಕ್ಟ ಧರ್ಮವು ಅರಿಸಿದವನ ನ್ಯ ಣೆ ತ್ವವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಿತ್ಯ 

. ದಲ್ಲಿಯೂ ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ತೃಪ್ತ ಸ್ಹವಾಗುವ ಜೇವತಿಯು eA ಆಧ್ಯಾತ್ಮ! ದಲ್ಲಿ 

ಮೇಲ್ಮ, ಟಿಕ್ಕಿ ಒಯ್ಯ ಬಾ ಕಳವು ಮಾಡಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿ ಬ್ರ ಹೊಂದುವ 

ರೇವತೆಯನ್ನು ಕಳ ನೇ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾನೆ; ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನು ಫ್ರಜಿಸಲಾರನು. 

ದೃ ಹ್ಯಾ ೦ತದಲ್ಲಿ ಸಹೆ” ಎಲ್ಲರ ಆಹಾರಗಳು ಸಮನಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಪೋಷಿಸುವದಿಲ್ಲ. 

ಅನ್ನು ಕ ಹಾಲು, ಬೆಣ್ಣೆ, ಗೋದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೋಷಕ ಆಹಾರಗಳು, ಹಿಕೆಗೆ 

ನೀನನ್ನು ಯಾನ ನಿಧದಿಂದ ಪೂಜಿಸಿದರೂ ಮೆಚ್ಚ ಬಹುದು; ಆದರೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಕ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ 

ತಾರತಮ್ಯನಿದೆ, ನನಗೆ ಹೊಲ, ಮನೆ, ನೌಕರಿ ಸು ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು 

ಪೂಜಿಸಿದರೂ ಅವನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಇಷ್ಟ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಬಾನ 
ಫಲದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ FE ನಿಗೆ pi ಮಾಡುವ ಪರಮಾತ್ಮ; 

ಪೂಜೆಯು ಉಚ್ಚ ಮಟ್ಟಿ ಸಿದ್ದು . ಆದುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳೂ ದೇವನನ್ನು ಗ! 

ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾದರೂ, ನಾಸ್ತಿಕ ಧರ್ಮ, ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಬಲಿ ಬೇಡುವ ದೇವರುಳ್ಳ 
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ಧರ್ಮ ತನ್ನ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಯರೆಲ್ಲ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಯೋಗ್ಯರಲ್ಲ 
ಎಂದು ಹೇಳುವ ಧರ್ಮ ಮಾನನ ಕುಲದ ಸೇವೆಯನ್ನೇ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆಯೆಂದು 

ತಿಳಿಯುವ ಧರ್ಮ--ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳೂ ಒಂದಾಗಲಾರವು. 

ಮಹಡೇನ ದೇಸಾಯಿಯವರು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಮೇಲಿನ ಟಪ್ಪ್ರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ 

ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. "The whole world is under his ordinance. No 

one may break God’s Law with impunity.As we sow, so shall 

be reap. This law operates in exorably without fear or favour. 

ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಅವನ ಶಾಸನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ. ಈಶ್ವರನ ಶಾಸನವನ್ನು ಯಾರೂ 

ಮೀರಲಾರರು; ಮೀರಿದವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು. ನಾವು ಬಿತ್ತಿದೆ ಹಾಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ. 

ಈ ಉಗ್ರ ಶಾಸನವು ಅಂಜಿಕೆ ಅಂತಃಕರಣವಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಇದರ ಮೇಲೆ ಗಾಂಧಿಯವರು ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. “ಭಗವಂತನು ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ 
ಉಗ್ರ ಶಾಸನವನ್ನು ಸಾರಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು (God's readiness to give 
one what he seeks) ಭಕ್ತನು ಬೇಡಿದ್ದನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ನಿಡ್ಲೆ ನೆನ್ನುವದನ್ನು 
ನಿನೇದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಭಕ್ತನ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಿಶ್ಚಾಸದ ಮೇಲೆ ಅನಲಂಬಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 
ಸರಿಯಾದ ಬಾಯಿಬಲ್ಲಿನ ವಾಕ್ಯವೆಂದರೆ *'8್ಛt 1 say, he who soweth 
sparingly shall reap also sparingly; he who soweth bounti- 
fully shall also reap 0000111411 /'' (ವಿರಳವಾಗಿ ಬಿಕ್ಕಿದವನು ನಿರಳವಾಗಿ 
ಬೆಳೆ ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ವಿಪುಲವಾಗಿ ಬಿತ್ತಿದವನು ವಿಪುಲವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುಶ್ತಾ ನೆ.) 
(ಎರಡನೆ ಸಾಲು 11-5೩ರ ಎರಡನೆ ಸಾಲಿನಂತೆ ಇದೆ. ಷ್ aenfqadi we 
er: ord i; ಅದರಂತೆ [X ೨೩-೨೪ ಇದೇ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ 
ಪೂಜಕರು ಯಾರನ್ನೇ ಪೂಜಿಸಿದರೂ ನನ್ನನ್ನೇ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ; ಕುರಾನದಲ್ಲಿ- ೬೧1೦ 
೩181 1811910 prostrate whatsoever is in the heavens and the 
earth, willingly or unwillingly, as do their shadows in the 
morning and the evening hours. 

ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ' ಗಾಂಧಿಜಿಯನರಿಗೂ ಲೋಕಮಾನ್ಯ ಓಳಕರಿಗೂ ಒಂದು 
ವಾದವಿವಾದ ನಡೆಯಿತು ಟಿಳಕರು ಪರಸ್ಪರ ಭಾವನಿ (Responsive Cooperation) ಈ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಗಾಂಧಿಯವರು ಮಾತ್ರ ಇಇ fai ಎಂಬ ಬೌದ್ಧ ಶ್ಲೊ "ಕವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿದರು. 
ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು ಅಸತ್ಯವನ್ನು ಸತ್ಯದಿಂದ, ದ್ವೇಷನನ್ನು ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆಂಬ ತತ್ವವನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಅನ್ಯರಿಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಜೀವರು 
ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡಕೆ ಮತ್ತು ಕಕೋರ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಬೇಕೆಂದು ಇಚ್ಛಿಸಿ 
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ದರೆ ನಾವು ಜಿ ಸಷಕ್ಕೆ ದ್ವೇಷ, ಸಿಟ್ಟ ಗೆ ಸಿಟ್ಟನ್ನು ನೀಡಬಾರದು ಇದು ಜಗತ್ತಿ ತ್ರಿನಿಂದ 

ದೂರಾದವರಿಗೆ ಅಲ್ಲ; ಮುಖ್ಯವಾಗಿ PL 

ಆದರೆ ಮಹಾದೇವ ದೇಸಾಯಿಯವರು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 

ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ-“ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದ್ದನ್ನು ಬೆಳಕೊಳ್ಳುವ ನಿಯಮ ಪ್ರಸಕ್ತನಾಗಿದೆ. 
ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು 1% ೨೩-೨೪ ರೊಡನೆ ಓದಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದ 

ಮೇಲೆ ಈ ವಾದವೇ ಉದ್ಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ.” 

ಗಾಂಧಿಯವರ ಫಿಯಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಲಾರದು ದ್ವೇಷವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ 

` ಗೆಲ್ಲುವದು ಕೆಲವು ವರ್ಗದ ಜನರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಶಕ್ಯ, ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹಜೆಯದ ತನೋವೃ 

ತ್ರಿಯ ಜನರಿಗೆ ಉಗ್ರಶಾಸನ ಮಾಡುವದೆ-ಂದೇ 'ಉಪಾಯನೆಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಮತ್ತು 
ಆದುವರಿಂದಲೆ ಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳನ್ನು 

ಸಂಹಾರನಾಡಲಿತ್ದೆ "ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಜಗತ್ತಿ ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಾನಿಯಾಗುವದು. 

ಭಾರತೆದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ತಾಶ್ಟರ್ಯ ಬಹು ವಿಸ್ತ ಎತೆವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿ 

ದ್ಹಾಕೆ :- “ಮೋಕ್ಷಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಲೀ ಐಹಿಕವಾದ ಫಲವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವವರೇ 

ಆಗಲಿ ಸರ್ವ ಪ್ರಕಾರದಿಂದಲೂ ಮನುಷ್ಯರು ನನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ಹಿಡಿದು ಬರುತ್ತಾರೆ- 

ಅವರ ಇಚ್ಛಾ ಪೂರಣಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಯಾವದೋ ರೂಪವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಡೇ 

ರೂಪದಿಂದಲೇ ನಾನು ಅನರವರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತೀನೆ. ಫಲಾಸೇಕ್ಷಿ 

ಗಳಾದವರೂ ಮತ್ತು ಮೋಕಾ ಪೇಕ್ಷಿಗಳಾಡವರೂ ನನ್ನುನು ಸ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಾರರು.” 

ಇದು ಆ ತಾತ್ಸರ್ಯದ ಸಂಕ್ಷೇಪ ರೂಪ. 

Dr | Radhakrishnan says-'"This verse brings out the 

wide catholicity of the Gita religion’ ಗೀತಾ ಧರ್ಮ ವಿಸ್ತ್ರತವಾದ 

ಉದಾರತೆಯನ್ನು ಈ ಶ್ಲೋಕವು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಭಾವನಾ 

ಪರವಶರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಒಂದೇ ! ಯಾವ ಧರ್ಮವಾದರೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ 

ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೃಷ್ಣನು ತಜಿಗಟ್ಟು ತ್ರಾನೆಂಬುದನ್ಮು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯಬಾರದು. 

TTT, . ತರಗ] ಎಂದು ಭಗವಂತನು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿಯ 
ವೈಲಸ್ಹಣ್ಯನನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ, ನೆ. 

ಪ್ರಭುಪಾದರು ಈ ಕ್ಲೋಕದ ಮೇಲಿನ ಓಸ್ಸಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ 8 

““The supreme porsonality of Godhead is partially realised 

in his impersonal Brahmajyoti efful gence... mess As for those 

who sre impersonalists and who want to commit spiritual 

suicide by annihilating the individual! existence of the living 

entity, Krishna helps also by absorbing them into his 

effulgence. Such impersonalists do not agree to accept the 
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eternal blissful personality of Godhead. Consequently the 

cannot relish the bliss of transcendental personal service to 
the Lord having extinguished their individuality.” (ಪರಮೇಶ್ವರನ 

'ಸರ್ವೋತ್ತಮರೂಪವು ಅವನ ನಿರಾಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಶತಃ ಮಾತ್ರ) 

ಅನುಭೂತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಯಾವ ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಸತ್ತೆ 

ಯನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯಿಂದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಾನುಭವಕ್ಕೆ ಎರವಾಗಬೇಕೆಂದು 
ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ತನ್ನ ಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಲೀನಗೊಳಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ 
ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. (ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾನೆಯೇ ?) ಆದುದರಿಂದ 
ಇಂಥ ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳು ಈಶ್ವರನಿಗೆ ನಿತ್ಯವಾದ ಆನಂದರೂಪವನ್ನು ಒಪ್ಪು ವದಿಲ್ಲ. 

ಇದೆರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕಳೆದು ಕೊಂಡದ್ದೆರಿಂದ ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ 

ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕ ಸೇವೆಯ ಆನಂದವನ್ನು ಅವರು ಸೇರುವದಿಲ್ಲ. 

C. M. Padmanabhacharyaರು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಸರ್ಯದ ವಿಷಯ 

ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವಿಮರ್ಶಾಪೂರ್ನಕವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಗ ಸಹಿಸಿ 
ದ್ದಾರೆ. To sum up briefly Shankarananda is wrong inreading 
the verse as a piece of special pleading in favour of 
Karmayoga and the lower Brahman. Neelakantha has erred 
in including the hatred of God and its dire penalties as 
contemplated here. Ramanujacharya has erred by darting off 
at tangent and restricting the verse to Avataric boons and 
blessings only, including therein a peculiar cult relating to 
idol worship. 

Differing from all there is Madhasudana. He makes out 
the purport to be that, although God treats worshippers ಟಣ- 
equally, He does so for good reasons like an impartial judge, 
whichever deity a man may worship, that worship goes in 
fact to God who is the only true source of every good. 

This in the main is also the rendering of Shri Madhva. 
That there should be agreement between two such writers is eloquent proof of its soundness. 

ತಳಕ: ಕರೆಗೆ ಗಾಗ್ರಾ wed ಕಕ]: 
fas ಡಿ ನಗುತ ಕರ fofgdafe sda pel 

ಅರ್ಥ-ಕರ್ಮಗಳ ಫಲವನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅನೇಕ್ಷಿಸುವ ಜನರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೇಕೆ (ಕೃಷ್ಣ ನಕೆಂತೆ) ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇತರ 
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ದೇವತೆಗಳ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಫಲವು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ 
ಆಗುತ್ತದೆ (ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಫಲವು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ). 

ವಿಶೇಷ ಔಟಪ್ಪಣಿಗಳು :- “ಹಿಂದೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ (11-೭೩) ಕಾವ 
ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ಮಾಡಿದ 

ಕರ್ಮದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಫಲವು ನಶ್ವರವಾದರೂ ಅಲ್ಪವಾದರೂ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ 

ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆಕೆಯಿಂದ ಇತರ ದೇವತೆಗಳ ಉಡ್ಡೇಶವಾಗಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು 

ಮಾಡುತ್ತಾರೆ” ಎಂಬುದು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯವೆಂದು ಸತ್ಯಧ್ಯಾನರು ತಮ್ಮ 

ಪದಪದಾರ್ಥಚಂದ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತಾ ರೆ. 
ಶ್ರೀವಾಸ್ತನರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಉತ್ತರೆ 

ಕೊಡುತ್ತಾರೆ... ಮನುಷ್ಯನು ಭಗ ತೆ ತನ ನ್ನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇತರ *ವತೆಗಳನ್ನು ಏಕೆ 

ಉಪಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ ? ಯಾಕೆ ಪರಮಾತ ತ್ಮನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಸಂಧಿಸುವದಿಲ್ಲ 9 ಈ 

ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟ ದ್ದಾ ಕೆಃ- “ವಿಕಾಸದ | ಸದ್ಯದೆ ಸ್ಥಿ ಸಿ ತಿಯಲ್ಲಿ (6%0101- 

10೧) ಮಾನವನು ತನ್ನ i ಸ್ವಭಾವದಿಂದ (In born Nature) ಪ್ರೇರಿ 

ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಮಾನವ ಸ ಭಾವವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಟೆ 

ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು. ಗುಣವು ಪ್ರ 5'ಬಲವಿರುವನರಿಂದ ವಿಭಾಗ ಹೊಂದುತ್ತನೆ. ಸತ್ವಗುಣವು 

ಶಾಂತಿ, ಜ್ಞಾನಗಳ ಕಡೆಗೆ ಒಲೆಯುತ್ತಿಡೆ. ರಜೋಗುಣವು ಕರ್ಮ ಚಂ ಚ ಅತೆ 
ಅಹಂಕಾರಯುಕ್ತ ಅಭೀಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿ ಗೆ ಉಪಾಯ ಯೋಜಿಸುವದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತದೆ, 

ತನೋಗುಣವು ಜಾಡ್ಯ, ಅಜ್ಜಾ A ಮಿಥ್ಯಾ ಜ್ಞಾ ನ, ಕ್ರೂರ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ 

ಮೊದಲಾದ ಚಿನ್ನವುಳ್ಳದ್ದಾ ಗಿಡ ಇವುಗಳ ಸಮಿಶ್ರಣದ ಪ್ರಮಾಣವು ಬೇರೆ ಜೀಕೆ 

ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ 

೧) ಸಾತ್ವಿಕ ರಾಜಸ ಸ್ವಭಾವವು ಬ್ರಹ್ಮಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 

೨) ರಾಜಸ ಸಾತ್ವಿಕ ಸ್ವಭಾವವು ಕ್ರತ್ರ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಸಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ೩) 

ರಾಜನೆ ತಾಮಸ ಸ್ವಭಾವವು ವೈಶ್ಯ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಥಿರತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ೪) ತಾಮಸ 
ರಾಜಸ ಸ್ವಭಾವವು ಶೂದ್ರ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ೧) ನೆಯ 

ನನು ಅನತಾರವನ್ನೇ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾನೆ. ೨) ಮತ್ತು ೩) ಸ್ವಭಾವದವರು ಬೇಗನೇ 

ತ ಸ್ರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಇತರ ಡೇನತೆಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ೪) ನೆ ವರ್ಗ 

ದವನು ಭೂತ ಪೆ ಕ್ರೀತಗಳನ್ನು ಪೂ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾನೆ. 

ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನೇ ಏಕೆ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವದಕ್ಕೆ RES 

agi ಕತೆ. wT ೫೫೫5೫ cd ೫7೫7 ೪77೫೫೧ SATA: 
aia ಇತ್ತಿ | Sree dear ೫೫1 fofg ತಳಕು We 

ಶಿಕ್ಷ ಕತ್ತ ೫4 | ಅಂತೂ ದೇವರು ಸರ್ವಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಸರ್ವ ಭೋಕ್ತ್ಕೃ 
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ಪ್ರ ತಿಯೊಬ್ಬ ರೆ ಕರ್ಮಕ್ಕೂ ಫಲ ಕೊಡುವನನೂ ಅವನೇ ! ವೈದಿಕ 

೬೬ 

ಲೌಕಿಕ "ನಾವ ಮಗಳಿಂದ ಬೋಧ್ಯನೂ ಅವನೇ, ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾ ರ್ಥಿಸಿದರೂ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಫಲ ಕೊಡ ತಕ್ಕವನು. ಆದುದರಿಂದ ಎ ಶ್ರಿ ಕ್ಕ ಷ್ಠ ನನ್ನೇ ಅನುಸರಿ 

ಸುತ್ತಾ ಹೀಗೆ ಈ ಶ್ಲೋಕವು ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ. weaned 

ಇದರ ವಿವರಣೆ ಇದೆ. 

ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವವರ ಆಹುತಿಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನು ಭೋಗಿಸಿ 

ನೇಗನೆ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಆದುದರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ 

೨ನ್ವೈಯವನ್ನು ಹೀಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಹಾರಕ; (ಪ್ರ. ವಿಭಕ್ತಿ) ತತ. ಹೀಗೆ 

ಎರಡೂ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಒಂದು ಯುಗ್ಮನೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ( grvatqrafy 

೫1). ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರೂ 

ಈ ಶ್ಲೋಕವು ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕನನ್ನೇ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತ ದೆಂದು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. 

ಇ 

[id 

ಆದರೆ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಈ ಶ್ಲೋಕವು ಹೊಸ ವಿಷಯ 

ವನ್ನೇ ಪ್ರಸ್ತಾನಿಸುತ್ತದೆದು. ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಪ! ಲಗ ofc 
Age ಸೆಡೆತ. Tarde aad 7೪೫7 ferreddtarfer 
afro Su | ಹಿಂದಿನ ಶೊ ್ಲೀಕವು ಮಧ್ಯದ 9 ನಡೆದ ಅವತಾರ ವಿಷ 

ಯವನ್ನು ತಾಪನ ಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ನಡೆದ ಕರ್ನುಯೋಗವನ್ನು 
ಈಶ್ಲೊ ಪ ls ಸ್ತಾಪಿಸಿ ಕರ್ಮಯೋಗದ ನಯ ಜಾ ಸ್ಲಿನಾಕಾರವನ್ನು ಹೇಳು 
ಮೊದಲು ಆರು ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ (೧೨ ೧೩-೧೪ ೧೫-೨೧ ೧೭) ಮೊದಲಿನ ನಾಲ್ಕು 
ಗ್ಲಕಗಳಿಂದ ಕರ್ತಾನನ್ನೂ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಶೊ (ಕಗಳಿಂದೆ ಕರ್ಮ ವ ನ್ನೂ 
ಕು ವರ್ಣಿಸುಕ್ತಾನೆ. ಈ ಶ್ಲೊ ್ಲ್ಲೀಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನು ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪರ 
ಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಬದಲು ಫಲಾಸೇಕ್ಷೆಯಿದ ಅನ್ಯ ಡೇವತಾಗಳನ್ನು ಪೂಜಿ 
ಸುತ್ತಾ ರೆಂದು ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. 

ಮಧ್ವಾಚ ಇರ್ಯರು ಮಾತ್ರ (gt aaaenlqadt) ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ 
ವನ್ನೇ ಮ ಮುಂದುವರಿಸಿ ರೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಶಂಕರಾನಂದರೂ ನೀಲಕಂಠರೂ 
std; ಇದನ್ನು os ಇದಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಅಭಿಪಾ ತ್ರಿಯಕ್ಕೆ 
ಸಮ್ಮತಿ ನಿಕಿಡುತ್ತಾರೆ. ಶಂಕರಾಜಾರ್ಯರೂ ಮಧುಸೂದನ ಸರಸ ಸ್ರಿ ತಿಯವರೂ - "ಆನೇಕ ಜನರು ಭ ಭಗವಂತನನ್ನು ಯಾಕೆ ಅನುಸರಿಸುವದಿಲ್ಲ' ಎನ್ನು ತೆ ಡೆ ಕ್ಸ ಈ ಶಣ (ಕವು ಕಾರಣ ನೀಡುತ್ತ ಜೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ (ಫಲವನ್ನು "ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಅನ್ಯ (ವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಸುತ ರೆ.) ಗ 
fu _ 
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ಇನ್ನು ಶಂಕರಾನಂದರು ಕರ್ಮಯೋಗವು ಜ್ಞಾ ನಕ್ಕೆ ಸಾಧನವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ಇಂದ್ರ, ಅಗ್ಲಿ ಮೊದಲಾದ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆಜ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಹನಿಸ್ಸಿನಿಂದ ಆರಾಧಿ 

ಸುತ್ತ ನಂಡಿತರು. ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದಂತ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಸತ್ವ ಶುದ್ಧಿ 
ಯನ್ನು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ಯಾಕೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮದಿಂದ ಚಿತ್ರ ಶುದ್ಧಿಯು ಬೇಗನೆ ಆಗು 

ತ್ಮದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚಾತುರ್ವರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 

ಇದೆ. ಕರ್ಮವಿಧಿ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಇವರ ಗ್ರಹಿಕೆ. 
ಆದರೆ ಮಹಾ ಭಾರತ ಶಾಂತಿ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ “ಆದಿತ್ಯರು ಸ್ಹತ್ರಿಯರು, ಮರುತ್ತುಗಳು 

ವೈಶ್ಯರು, ಅಶ್ವಿನಿಗಳು ಶೂದ್ರರು, ಅಂಗಿರಸರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು” ಎಂದು ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. 
ಚಿತ್ರ ಶುದ್ಧಿಯಿಂದ ಜ್ಞಾನವು ಜೊರೆಯುತ್ತಿದೆಂದು ಅವರು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. 

ನೀಲಕಂಠರು ಮಾತ್ರ ಕರ್ಮವೆಂದರೆ ಕಾಮ್ಯುಕರ್ಮವೆಂದು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಅದರ ಫಲವು ಲೌಕಿಕ ಸುಖಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗಮೊದಲಾದ ಲೋಕಗಳು. ಸತ್ವ 
ಶುದ್ಧಿ ಯಾಗುವದೆಂದು ಇವರು ಒಪ್ಪುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ 

ಅಧೀನ ಇರುವದರಿಂದ ಈ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರು ಸಹೆ “ನನ್ನನ್ನೆ 
ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕೃಷ್ಣನೇ ಸರ್ವಕರ್ತನು ಸರ್ವ 
ಭೋಕ್ತನು ಇದಕ್ಕೆ ನೀಲಕಂಠರು -.- ಅವನೇ ಫಲ ವಾತೃವು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೆ 
ವಿವೇಚನೆಯು ಪೂರ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. 

ಮಧುಸೂದನರೂ ಕರ್ಮವೆಂದರೆ ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮವೆಂದೇ ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ 
ಈ ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮ ಅಥವಾ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವದು ಸರ್ವೋತ್ತಮನ 

ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಜನರು ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಪ ಫಲ 

ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನ್ಯದೇನಶೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೆ ತಮ್ಮ ನಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಒಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ರಾಮಾನುಜರು . ಇದು ಹೊಸ ವಿಷಯ; ಶೀಘ್ರ ಫಲ 

ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನ್ಯದೇವಕೆಗಳನ್ನು ಉಪಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶಂಕರಾನಂದರು-ಯಜ್ಞ | 

ಯಾಗಗಳು ಸಹ ಕರ್ಮಯೋಗನೆನಿಸುನದು ನಿಷ್ಕಾಮನೆಯಿಂಡದ ಮಾಡಿದಾಗ 

ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧಿ ದ್ವಾರಾ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ನೀಲಕಂಠರು - ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿ 

ಗಳು ಅನ್ಯ ದೇವರ ಆರಾಧನೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು. ಅವು ಚಿತ್ರ 

ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀಡುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೃಷ್ಣನೇ ಕರ್ತಾ ಭೋಕ್ತಾ ಆದುದರಿಂದ 

ಇವರೂ ಅವನನ್ನೆ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಮಧುಸೂದನರು - ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಫಲ ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು 

ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನ್ನು ಈ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಸೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ 

ನನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವದಿಲ್ಲ. 
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ಮಧ್ವರು - ನೀಲಕಂಠಂಂತೆಯೇ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ... ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮಗಳಿಂದೆ 
ಅನ್ರದೇವತೆಗಳನ್ನೇ ಪೂಜಿಸಿದರೂ ಕೃಷ್ಣನೇ ಫಲ ಕೊಡುವವನಾದುದರಿಂದ ಅನನನ್ನೈ 
ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಅಂತೂ ಇದರಿಂದ ಹೇಳಿದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ ಇಷ್ಟು. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಚಟ 
ಬೇಕಾದುದರಿಂದ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಉಪಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪು ಫಲ 
ಕೊಡತಕ್ಕವನು ಆ ಜೇವತೆಗಳ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಎಂಬುದು 
ಸಿದ್ಧ. am art ೫೫೧ ಕಕ ಕಿ nfs ಕಾರಕ ೫೫೫೫೫: | 
ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯಿದೆ. ರಾಜನು ಪ್ರೀತನಾಗಬೇಕೆಂದು ಅನನ ಅಂತರ್ಗತನಾದ ಶ್ರೀ 
ಹೆರಿಯನ್ನು ಉಜ್ಜೇತಿಸಿಯೇ ವೀಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಆದುದರಿಂದ ಅವರು 
ಶ್ರೀಹರಿಯಿಂದ ಧನವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆಂದು ಛಾಂದೋಗ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಪ 

ಫಲವಗೋಸುಗ ಸಹ ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ಸೈ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಲಿ ಸರಂಪರೆಯಿಂದಾಗಲಿ 
ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸಿ ಜ್ಞಾ ನಡ ಸಹಾಯ 
ದಿಂದ ಮೋಕ್ಷನನ್ನು ಹೊಂದುವದು ಕಠಿಣ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಫಲವು ಬಹಳ ದಿವಸಗಳ 
ಮೇಲೆ ದೊರೆಯುವದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಅವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಪೂಜಿಸುವದಿಲ್ಲ. 

ಇಲ್ಲಿ ಕೆಣವರು ಮನುಷ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿಯು ಬೇಗ ಏಕೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ 
ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣವ ನ್ನು ಕೊಡತ್ತಾರೆ :- ಶೀಘ್ರ ಫಲ ಕೊಡತಕ್ಕ ಯಜ್ಞ, 
ಯಾಗಾದಿಗಳ ಸೂಲ ಸಾಧನಗಳು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಶಲನಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ 
ಇತರ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ನುನೋಮಯ ವ್ಯವಹಾರನಿರುವದರಿಂದ ಈ ಸ್ಥೂಲ ಪದಾರ್ಥ 
ಗಳು ಸಿಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ "ಕರ್ಮಭೂಮಿ? ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ” 
ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಮಹಾದೇವ ದೇಸಾಯಿವರು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಮೇಲೆ 
ಬರೆದ ಟಪ್ಪಣೆಯಲ್ಲಿ- Gods must not be taken 10 mean the hea- 
venly beings of tradition, but whatever reflects the div ine. in 1೧81 sense even man isalso a god. steam, elec. tricity and other great forces of nature are all gods, Pro- pitiation of these forces quicky bears frurit, as we all know but itis short lived kt fails to bring comfort to the soul: and does ೧೧೯ take one even 8 short step towards salvation eat: ಎನ್ನುವದರಿಂದೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಹಿಸಿದ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿ ದೇವತೆ ಗಳಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾನದರಲ್ಲಿ ದೇವತ್ವ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತನಾಗಿಜಿ ಅದೆಲ್ಲ ದೇವತಾ ಸದ ದಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೋಧ್ಯವಾಗಿಡೆ, ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನು ಸಹ ಜೇವತೆಯೇ | ಉಗಿ, ನಿಮ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ, ಮತ್ತು ಉಳಿದೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅದ್ಭತ ಶಕ್ತಿಗಳು - ಅವೆಲ್ಲ ಜೇವತಿ ಗಳು, ಈ ಶಕ್ಷಿಗಳ ಸೇನೆಯಿಂದ (ಆರಾಧನೆಯಿಂದ) ನಮಗೆ ಅನುಭವನಿದ್ದಂತೆ 
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ಅನು ಬೇಗನೆ ಫಲ ಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಆ ಫಲವು ಕ್ಷಣಿಕವಾದುದು. ಆತ್ಮಕ್ಕೆ 

ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅದು ಕೊಡಲಾರದು; ಮತ್ತು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಸೆಹ ` ಅದು 

ಮುಕ್ತಿಯ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಯ್ಯಲಾರದು. 

ನಿಜ | ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭ ನಡೆದುದು ಮುಕ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಕರ್ಮ 

ಗಳು ಸಹ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆಚರಿಸಿದರೆ (ಕರ್ಮಯೋಗ) ಮುಕ್ತಿಯ ದಾರಿಯನ್ನು 

ತೋರಿಸುತ್ತವೆ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ವು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕರ್ಮ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇತರ ನೀವ 

ತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ದರಿಂದ ಅಲ್ಪ ಸುಖ ಮಾತ್ರ ಡೊರೆಯುತ್ತಿ ದೆ. 

ನಿತ್ಯ ಸುಖವಾದ ಮುಕ್ತಿಯು Rey ಪಗ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು 

ಮುಕ್ತಿಯು ಜೊರೆಯಜೇಕಾದರೆ ಚಿಲ್ಲಂ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸು. 
ಆ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದರೂ ನಾನೇ ಅವರ ದ್ವಾರದಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬೇಕಾದ 

ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಮುಕ್ತಿಯು ದೊರೆಯಬೇಕಾದರೆ ಅನನ್ಯ ಭಾವನೆಯಿಂದೆ 

ನನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಆರಾಧನೆಯೆಂದರೆ ಫಲಾ 

ಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲ ಸ್ವೋಚಿತ ಕರ್ಮ ಆಚರಿಸುವದು. ಆದುದರಿಂದ ಅರ್ಜುನ ! ನೀನು 

ಯುದ್ಧ ಮಾಡು, ಇದು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ವಾದಸರಣಿಯು. 

ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈಗಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅದ್ಭುತ 

' ಶಕ್ತಿಗಳು, ಅಲ್ಪ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಂದ್ರ ವರುಣ ಮೊದಲಾದ 

,ಜೀವತೆಗಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲ Fe ಸ್ವಗ್ಗಮೊದಲಾದ ಸ ಕೊಡುವದಕ್ಕೆ ಈ 

ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ̀  ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ “ಪ್ರಾ ಯದಲ್ಲಿ ಇವು ಸೀವತೆಗಳು” ಅಲ್ಲ. 

ಇನ್ನು ಗೀತೆಯ. ಉಪಜೇಶನನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಿ ಆದರ ವಿಶ್ವ 

ತೋಮುಖತ್ವ ವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ದೇವತೆಗಳೆಂದರಿ ಈ ನಿಸರ್ಗದ ಶಕ್ತಿಗಳೆಂದು ಹೇಳ 

ಬಹುದು, ಸಾಕ ಈಗಿನ ಜನರು ನಿಷಯಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. 

ಅದರಿಂದ ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳ ಪ್ರಸಕ್ಷಿಯಿಲ್ಲ ನಿಷಯಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಉಗಿಬಂಡೆ, ತಾರಾ 

ಯಂತ್ರ ನಿದ್ಯುದೀಪ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಇವುಗಳ 

ಮೋಹದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಡೆಗೆ ಒಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ದೇವತೆ 

ಗಳೆಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. 

ಇನ್ನು ಜ್ಞಾ ನೇಶ್ವರಿಯವರು-ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನ್ನು ಉಪಾಸನಾ ಮಾಡಿ ಸಂಪಾ 

ದಿಸಿದ ಫಲಗಳೆಲ್ಲ ao ae । ಫೌಪತಕ್ಸ್ | "ಕರ್ಮ ಫಲಗಳೆಂಬುದನ್ನು 
ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೋ”. ಎಂದು ಬೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ್ನು ಅವರೇ 

ಸೃಷ್ಟೈಪಡಿಸುತ್ತಾ ರೆ-“ಯಾಕೆಂದರೆ ವಸ್ತು ತಃ ಅದರಲ್ಲಿ ಕರ್ಮದ ಹೊರತು ಕೊಡುವವರೂ 

ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು ನನರೂ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಈ ಮನುಸ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮವೇ ಫಲ 

ಕೊಡುವದು "ಆಡಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿ ದ್ದಾರೆ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾನದನ್ನು 
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ಬಿತ್ತುತ್ತೇವೊ ಆದನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವನನೇ ಕಾಣುತ್ತಾ ನೆ. 

ಗುಡ್ಡ ಕೆಳಗೆ ನಿಂತು ನೀವು ಏನುಗಟ್ಟಿ ಯಾಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ತೀರೊ ಹಾಗೇ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ 

ಬರುತ್ತದೆ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಗ್ರಾ ಹನ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. 

ಆದೆರೆ ಇದು ಗೀತೆಯ ಭಾವಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅಸಂಗತನಾಗಿದೆ. ೫ಾಸಕಿಷ 

meet: ಇತಿ ಇ೫77ಗಿಕಕ7: । ಔಗ್ಗಿಇರ್ಗಿತ ಕಡಿತ wreafafaydn, 
ಎಂದು ಗೀತೆಯು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅನ್ಯದೇನತೆಗಳನ್ನು ಭಜಿಸುವವರೂ ನನ್ನನ್ನೆ ಪೂಜಿಸಿ 

ಫಲ ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜಣ qeafdadd 

Wea] ೯7೪ ಕ; ಎಂದು ಭಗವಂತನು ಹೇಳಿದಾ ನೆ, ಮೇಲಾಗಿ ಬೀಜದಿಂದ 

ಅಂಕುರವಾಗುವದರಲ್ಲಿ ಸರಮಾತ್ಮನ ಪಾತ್ರನಿಲ್ಲವೇ ! ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಕಷ THA ಐದನೆ ಕಾರಣ (ಅವನೇ ಮುಖ್ಯಾಕಾರಣ) ನಾಗಿ ಪರಮಾತ ನು 

ಇದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಜನಾದ ಸಿದ್ಧಿಯು ಅನ್ಯಡೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಯಜ್ಞ, 

ರೂಪ ಕರ್ಮದಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು ಸಹ ನನ್ನನೇ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆಂದು 

ಹೇಳಿದ್ದ ರಿಂದ ಫಲಕೊಡತಕ್ಕವನು ಭಗವಂತನೇ. ಜಡವಾದ ಕರ್ಮಫಲಕೊಡಲಾಂದು; 

ಜೇತನೋತ್ತ ಮನಾದ ಭಗವಂತನೇ ಎಲ್ಲ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕುನೆಂಬುದು ಭಾಗವತೆ 

ಧರ್ಮದ ಅಡಿಗಲ್ಲು, ಜ್ಞಾನೇಶ್ವ ರರು ಭಾಗವತ ಧರ್ಮ ಪ್ರವರ್ಶಕರೂ ಇದ್ದು ಹೀಗೆ 

ಹೇಳಿದ್ದು ನೋಡಿ ಆಶ ಶ್ರರ್ಯವೆನಿಸುತ್ತಿ ಜೆ. 

ಭಾಗವತ ಧರ್ಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾ ಶ್ಹ್ವನೇಶ್ವ ರರ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಕೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು 

ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

maa ಇರರ! oro |! 71೧೯೫೫ area 

7೧71 5೫೫7 fem! er gfe 
sad ಕರಗ. | ೫೫೪ afer ಇಗ 
ga ೫7೫೧೪೫ ಹರಕ | ಇತತ we maT. 

ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಮಾತ್ರ “ಎಲ್ಲ ದೇವ ದೇವತಾ ಭಜನೆಗೆ ನಾನೇ ಮೂಲಾಧಾರ 

ನಾಗಿದ್ದ ರೂ ಉಪಾಸಕನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಫಲ ಡೊರೆಯುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾ ಕೆ 

ಕೊ. ಟಳಕರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದರ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ನಿವೇದಿಸಿದ್ದಾ ರೆಃ 

“ದೀರ್ಫೊೋದ್ಯೋಗದಿಂದ. ಬಹಳ ಜನರು ಮೋಕ್ಷ ಸಂಪಾದಿಸ ಸಲಿಕೆ ಸಿದ್ಧ ರಿರುವದಿಲ್ಲ. 

ಬಹಳ ಜನರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೇ ಫಲ ಪಡೆಯಜೇಕೆಂದು 

ಇಚ್ಛೆಸುತ್ತಾ ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳ ದಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವರೂ ಸಹ ಪರ್ಯಾಯ 
ದಿಂದ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಪೂಣೆಯನ್ಸೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅದು ನಿಷ್ಕಾಮ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ 

ಪರ್ಯವಸಾನ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ” (1/||-೧೯) 
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ನನ್ನಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣಗಳ ಸಮುದಾಯವು ಪರಸ್ಪರ ಭಿನ್ನ ವಾದ ಅವರವರೆ 

ಗುಣಗಳಿಂದ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಸಹಿತವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಸಲ್ಪಟ್ಬಿದೆ. 'ನಾಶರಹಿತನಾದ ನನ್ನನ್ನು 
ಆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣಗಳಿಗೆ ಕರ್ತನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊ |! ಕರ್ತನೇ ಇಲ್ಲದವನನ್ನಾಗಿಯೂ 

ತಿಳಿದುಕೊ ! 

ವಿಶೇಷ ಓಪ್ಪಣೆಗಳು :-_ರಾಘನೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಮೂರು ತರಹದಿಂದ ಸಂಗತಿ 

ಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ೧) ಭಗವಂತನ ಭಜನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾಕೆ ಫಲವು ಸಿಗುವದಿಲ್ಲ? 

೨) ಅಥವಾ ಜ್ಞಾ ನಿಗಳಂತೆ ತ್ರೈನಿದ್ಯರಿಗೂ ಮಹಾಫಲವು ಯಾಕೆ ಸಿಗುವದಿಲ್ಲ ? 

, ಎನ್ನುವದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಆಗಲಿ ಅಥನಾ ೩) ತಂಡೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನ್ನು 
ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಫಲವೇ ಸಿಗುನದಿಲ್ಲ ಮಹಾಫಲನಂತೂ ದೊರಾಯಿತು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದಾ 

ಗಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕವು ಹೊರಟಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೀಗೆ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ;-ಕೆಲವರು ಸಕಾಮ 

ರಾಗಿ ಪ್ರವರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ; ಕೆಲವರು ನಿಷ್ಕಾಮರಾಗಿ ಪ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ, ಹೀಗೆ ಕರ್ಮ 

 ವೈಚಿತ್ರ್ಯವು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಹಾಗೆ ಕರ್ಮುಮಾಡುವವರಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ 

ಮೊದಲಾದ ಉತ್ತಮ ಮಧ್ಯಮ ಆಥಮ ಮೊದಲಾದ ವೈ ಚಿತ್ರವೂ ತೋರಿ ಬರುತ್ತದೆ. 

ಈ ತರಹದ ವೈಚಿತ್ರ ವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿ ಸುವ ನಿನಗೆ ವೈಷಮ್ಯ ಮೊದಲಾದ ದೋಷಗಳು 

ಹೇಗೆ ತಟ್ಟು ವದಿಲ್ಲನೆಂಬ ಸಂಶಯ Le ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಈಶ್ಲೊ ಕದಲ್ಲಿ 

WS ಕೊಡುತ್ತಾ ನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ಮಧುಸೂದನ ಸರಸ್ವತಿಯವರು-ಶರೀರವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಗುಣಗಳ ವೈಷಮ್ಯ 
ದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನಸ್ವ ಭಾವದರು ಆಗಲಾರರು ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನು 

ಉತ್ತರವನ್ನು ಈ ಶ್ಣೊ (ಕದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾ ನೆಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಸಂಗತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ವಿಧದಿಂದ ನೋಡಬೇಕು -ಹಿಂದಿನ 

ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಸರ್ಯಕ್ಕೂ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಸರ್ಯಕ್ಕೂ ಈ ಸಂಗೆಕಿಯು 

ಸಹಜವಾದ ' ಕೊಂಡಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ವಿಧೆದಿಂದ ರಾಘನೇಂದ್ರತೀರ್ಥರ ಸಂಗತಿ 

ಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿನೋಣ. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಮೆ ಶ್ಚರ್ಯವು ತ್ರೆ ಪಿನಿದ್ಯೆ ರು ಅನ್ಯದೇವ 

ತೆಗಳನು ಭಜಿಸಿ ತಮ್ಮ ಕರ್ಮಡ ಸಿದ ್ಲಿಯನ್ನು "ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ 

ಸಿಗುವದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದ ಹಿ ತ್ಸೈಯವು ಜೀವರುಗಳನ್ನು ಅವರವರ ಸ 

ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಸಹಿತನಾಗಿಯೇ ನಾನೇ ಹುಟ್ಟಿಸಿಕ್ಹೀನೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿ ಕರು ಮಾತ್ರ 

ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಅನನ್ಯ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಭಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವು ಸಿಗುತ್ತದೆ. 
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ಈ ತಾಕ್ಟರ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡಿಯು ಭಗವಂತನನ್ನು ಭಜಿಸದಿದ್ದರೆ ಯಾಕೆ ಫಲವಿಲ್ಲ 

ಎಂಬುದು ಎಷ್ಟು ಸಹಜವಾಗಿ ಅವೆರಡಕ್ಕೆ ತಳಕಿ ಹಾಕುತ್ತದೆ | 

ಹೀಗೆ ಪರಿಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ ಉಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳು ಹೇಗೆ ಬಟ್ಟ 

ನೋಡಿರಿ. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯ | ಶ್ರೀಧರರ ರೀತಿಯಿಂದ) ಕರ್ಮಜ ಸಿದ್ಧಿ 
ಯಿಂದ, ಜ್ಞ್ನ ನದಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಮೋಕ್ಷವು ಸಿಗುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಶ್ಣೊ (ಕದ ತಾತ್ಸರ್ಯ 

ನಾನು ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೂ ಅಕರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ 
ಕೊಂಡಿ ನಿನಗೆ ವೈಷಮ್ಯವೇಕೆ ಬರುವದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅಸಕ್ತ ನಾದುದರಿಂದ ನನಗೆ 
ವೈ ಸಮ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೊಂದಿಕೆ ಯಾಗುತ್ತದೆ. 

ಆದರೆ ಮಧುಸೂದನ ಸರಸ್ವತಿಯವರು ಇದೇ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನೈ ಎತ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ 
ಉತ್ತರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅಕರ್ತಾ ಇದ್ದು ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ವೈಷಮ್ಯದ 
ಜೋಷವು ಬರುವದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿಯೇ, ಆದರೆ ೫4ನೆ ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನೇ 
ಬೇರೆಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಜಿ ಸ ತದ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಮುಂಡೆ ಓಡಿಸಿ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ 
ಗಿ "ಕರ್ತಾ' ಇದ್ದರೂ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅವನು ಅಕರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದು 

ಕರ್ತಾ ಮತ್ತು ಅಕರ್ತಾದ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. 
ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ೧, M. ಪಡ್ಮನಾಭಾರ್ಚಾರು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ”'Know 

me as the creator there of and non creator also (ಕಣ್ ಕಾರ್ಯ ಣ್ಯ 
a fafg save ) is the statement. The commentators 
of the Adwaitic school........... point out that. actorship is a 
myth and non action is the truth......... Brahman is devoid of attributes and action........... If creation be a myth why should Krishna say that he has created castes in the first line. Why should he hate prided himself cn the authorship’ of a mythicaf universe ? | is no compliment to Him that He states a thing and in the very next breath so vitally contradicts 

creator in the first line and immediately remembored His identity with pars Brahman who, is devoid of attributes and action. “ನನ್ನ ಕರ್ತಾನೆಂದು ತಿಳಿ; ಅಕರ್ತಾನೆಂದೂ ತಿಳಿ? ಇದು ವಿಧಾನವು. ಅದ್ದೆ ಸ ಕೃತೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಕತೃತ್ವವು ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಆಕತೃತ್ವವೇ ಸತ್ಯವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಕೆ. ಬ್ರಹ್ಮನು ಕರ್ಮ ಶೂನ್ಯನು ಮತ್ತು ಗುಣ ಶೂಧ್ಯನು ಸೃಷ್ಟಿಯು ಮಿಥ್ಯಾ ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣ ನು ನಾನು ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದೆ ನೆಂದು 
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ಯಾಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಮಿಥ್ಯಾ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಸಿದ್ದೇನೆಂದು ಅಭಿಮಾನವನ್ನು 
ಯಾಕೆ ತಾಳಬೇಕು. ಒಂದು ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಎರಡನೆ 

ಉಸಿರಥ್ಲಿ ನೊನಲು ಹೇಳಿದುದರ ಗುರ್ತು ಸಹಿತ ಉಳಿಯದಂತೆ ಅದನ್ನು ' ಅಲ್ಲಗಳೆ 

ಯುವದರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಗೌರನನಿದೆ 9 ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಈಶ್ವ ರೆಂದು ಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಕರ್ತ 

ನೆಂದೂ ಹೇಳಿ ಕೊಂಡು ಆ ಮೇಲೆ ಎರಡನೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಚ] ಜಾ ಮತ 

ನಿಷ್ಕ್ರಿಯನಾದ ಹ್ಮನೆಂದು ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳುವದರಲ್ಲಿ ಚ್ಛನ 

ಗೌರನವೇನೂ ನ 

ಲೋ, ಟಳಕರು ಮಾತ್ರ ಇದರ ಅತ್ಯಂತ ಸಹೆಜನಾದ ಅರ್ಥನನ್ನೇ 

ನೀಡಿದ್ದಾರೆ :--“ನರಮೇಶ್ವರನು ಕರ್ತಾ-ಇದ್ದರೂ ಸಹೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೇ 

ವರ್ಣಿಸಿದಂತೆ ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಸಕ್ತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. (ಇ a i 

4) ಆದುದರಿಂದ ಅನನು ಅಕರ್ತನೇ! ಬ್ರ ಹ್ಮನು ನಿರ್ಗುಣನು ನಿಸ್ಕಿಯನ" 

ಎಂದು ಅಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿಡಬೇಕು. 

ರಾಘನೇಂದ Bi ನವನ ಜೀವನಿಲಕ್ಷಣ ಕರ್ತೃವಾದುದರಿಂದ ಅವನು 

ಅಕರ್ತನೆನಿಸುವನು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಫಲಾ 

ಸಕ್ತಿಯಿಂದ ತೊಡಗಿರುವದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟ್ವಾ ದಿಕಾರ್ಯಗ 
ಳನ್ನು ಮಾಡುವದರಿಂದ ಅವನು ಅಕರ್ತಾ ಎಂದರೆ ಜೀವ ವಿಲಕ್ಷಣ ಕರ್ತ್ಯವೆನಿಸುತ್ತಾ ನೆ. 

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ೫ ಹಣ ೫೫5.1 ಎಂದ ಸತ್ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ 

ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಚನ್ನಾಗಿ ಕಣಣ ಕತೆ ೫೯೫ ಇ: ಎಂದು 

ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸಮಾಡಿ "ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರೂ ಅರ್ಜುನ ! ನನಗೆ 

ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸೃಷ್ಠಿ ಕರ್ತಥಿಲ್ಲ !” ಎಂಬ ಸುಂದರವಾದ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ 

ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾ ರೆ, 

ಜಾ ನೇಶ್ವರಿಯನರು i ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾ ರಿ :-*ನೀರ ಅರ್ಜುನ | 

ಈ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಡೇ ವರ್ಣದನರು. ಆದರೆ ಗುಣ ಮತ್ತು ಕರ್ಮದ 

ಧೋರಣೆಯಿಂದ ಚಾತುರ್ವರ್ಣಿಕರು ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅರ್ಜುನ, ನಾನು 

ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ಚಾತುರ್ವರ್ಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾನು ಕರ್ತಾ ಅಲ್ಲ!” ಹೀಗೆ 

ಅವರ ವಿರೋಧನನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಇಗ್ಯತಾಜೆ ಗಳಗಳ: ರಾಘವೇಂದ್ರೆತೀರ್ಥರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗುಣ ನಿಭಾಗ 

ವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ-- ಜನರು ಸಾತ್ತ್ವಿಕ ಸಾತ್ವಿಕರು, ರಾಜಸ ಸಾತ್ವಿಕರು, ತಾಮಸ 

ಸಾತ್ವಿಕರು ಎಂದು ಮೂರು ವಿಧ. ಇವರಲ್ಲಿ ರಾಜಸ ಸಾತ್ವಿ ಕರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿ 

ದ್ಹಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಗ ೫71 ಡೀ೫[ ಎಂದು ಅಷ್ಟಾದಶ ತಾತ್ಸರ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಹೇಳಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಘು TT: ಎಂದು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ 
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ಅತಿ ಸತ್ವಾಧಿಕ ರಜೋಗುಣಯುಕ್ತರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು; ಸು ಸತ್ವಾಧಿಕ ರಜೋಗುಣ 
ಯುಕ್ತರು ಕ್ಷತ್ರಿಯರು; ತಮಸ್ಸಿನಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸತ್ವ ಗುಣಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿ ರಜೋ ಸ 

ವುಳ್ಳನರು ವೈಶ್ಯರು; ರಜಸ್ಸಿನಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಮೋಗುಣ ತಮಸ್ಸಿನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು 4 ಶೈ 
ಗುಣವುಳ್ಳವರು ಶೂದ್ರರು ಇದು ಗುಣ ನಿಮಿತ್ತಕ ವಿಭಾಗವು. ಕರ್ಮ ನಿಮಿತ್ತಕ 
ವಿಭಾಗವನ್ನು ೧೮ ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇಇಳೌಇಷ ಇತ್ಯಾದಿ ಮೂರು ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ 
ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 

ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ ಈ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣಗಳನ್ನು ಗುಣ ವಿಭಾಗಗ 
ಳಿಂದ ಕರ್ಮ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ನಾನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. “ಭಕ್ತಿ ಹಾಗು ಕರ್ಮಾನು 
ಷ್ಠಾನಗಳಲ್ಲಿ ಈರೀತಿಯ ತಾರತಮ್ಯದ ಅಂತರಗಳಿಗೆ, ಜೀವರಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಭಾವ ಗುಣ 
ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಮಾಡಿರುವ ಸೃಷ್ಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಕಾರಣ 
ವಾಗಿದೆ, ಜೀನರಲ್ಲಿರುವ ಈ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನು ಸೃಜಿಸಿಸುವದಿಲ್ಲ. 
ಈ ಗುಣ ಧರ್ಮಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಹಾಗೂ ಅನಾದಿಯಾಗಿದ್ದು ಆ ಆಧಾರದಿಂದ ಪರ 
ಮಾತ್ಮನು ಮಾಡಿರುವ ಈ ಜಗದ್ರ ಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಕರೊಳಗೆ ಪರಕ್ಪರ ಆಂತರವಿರುವದೃ 
ಸಹಜವೇ ಆಗಿದೆ. ಈ ನಿಜಾ ವನ್ನು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾ ಫೆ.* 

“ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಶುರ್ವರ್ಣ್ಯ್ಯ ಇಗತ್ವಕ್ಕೇಸೆಕ್ಟ ಇದರ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು 
ರಾಘನೇಂದ್ರರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ :- ಇ ೫0೫%: ry 
( ಇಕ್ಕಕ್ಕಗರಇ: ere? ಕಕಗ್ಗ ) ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಾರ್ಥ 

ದಲ್ಲಿ ಕತ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬಂದಿಡೆಯಂದಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಸತ್ವ writ ಅಸ್ಚಕ: 
ಬ! ಇಲ್ಲಿ ಸಮೂಹಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕತ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬಂದಿದೆ, ಎಂದರೆ ಪ್ರಚ ಲಿತವಾದ ವರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಗ್ರಹಿಸಬಾರದು, ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವರ್ಣವಿಭಾ ಗಕ್ರೈ ಗುಣ ಕರ್ಮಗಳು ಆಧಾರವೆನ್ನುವದು ವಸ್ತು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವೂ ಆಗುವದು. - ಶೀಲ ಸದ್ಗುಣಗಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ : ಮಾತ್ರ ಇರುವವು ಉಳಿದವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವದು ಪಸ್ತುಸ್ಥಿ ತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ನೆನಿಸುವದು.? | 

ಮುಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಈ ಮಾತಿನ ನಿಜಾರ್ಥವನ್ನು ವಿಶದ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ “ಆತ್ಮನ ಮೂಲ ಭೂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ, ಗುಣಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಜೀವರನ್ನು ನಾಲ್ಕು 
ಮಲಂ 

ರೀತಿಯಿಂದ ವಿಂಗಡಿಸಿ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಕ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹರಾದ ಸಜ್ಜ ನರಾದ ಮಾನ ವರ ಗುಂಪನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಗವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ‘(afer 
Ta: fea vee: wf: RAAT: Fey: are: ಕಣ: ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.) 'ಕರ್ಮವಿಭಾಗವನ್ನು ಶಮ. ದಮ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನು ಮುಂಜಿ ೧೮ ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. “ಇವ ಕೆಲ್ಲರೂ ಸತ್ವ ಪ್ರಧಾನರೇ ಆಗಿದ್ದು ಅವರ ಸತ್ವ ರಜ ತಮೋಗುಣಗಳ ಆಂತರದಿಂದ 
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ಈ ಜೀನವರ್ಗವನ್ನೇ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 

ನಿರೂಪಿತವಾಗಿರುವ ಆತ್ಮನನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯವಾಗಿದೆ.” ಎಂದು 

ಪೇಜಾನರ ಶ್ರೀಗಳವರು ವಿವಂಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಅಂತೂ ಎರಡು ವರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗಳುಂಟು 1- ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಇನ್ನೊಂದು 

ಔಪಾಧಿಕ. 

₹7೧೪1 arenes ಗೌ ೧೫೫ ]। 
Madaga Wa dr: ಖೌಡ್ಗಗಿಗಾ waar ॥ 

“ಹುಟ್ಟು ಶರೀರ ಇವುಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದಿ ನಿಭಾಗವು 

ಔಪಾಧಿಕವಾಗಿದ್ದು ಜೀವರ ಮೂಲಭೂತ ಸದ್ಗುಣಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ವರ್ಣ 

ವಿಭಾಗವೇ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದುದು. ಶಾರೀರಿಕವಾದ ವರ್ಣವನಿಭಾಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಆತ್ಮನ 

ಮೂಲಭೂತ ಗುಣಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಆಧಾರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವಿಭಾಗನೇ ಮುಖ್ಯವಾದೆ 

ವರ್ಣನಿಭಾಗ. ಜನ್ಮವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ ಔಪಾಧಿಕವಾದ ವರ್ಣವಿಭಾಗವು ಸಾಮಾ 

ಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೂ ಸ್ಮ ಲತೆ ನಿಹಿತಗಳಾದ ಧರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನಗಳಿಗೂ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದರೆ 

ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಆತ್ಮನ ಗುಣ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಅವು ಲಂಬಿಸಿರುವ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ 

ವರ್ಣನಿಭಾಗವೇ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನಾನುಷ್ಕಾ ನಗಳಿಗೆ ಮುಲಭೂತನಿನಿಸಿದೆ.” 

afaeadq mor: ಕೃತಿ 717777ಡ: ೫ ತಾಸ | 
೫ಗಪಇರ್ಗಡಳತ್ಗಳತ: qe yafe 18: ॥ 

“ಪ್ರರೀರತಃ ಶೂದ್ರನಾಗಿದ್ದರೂ ಶಮದಮಾದಿ ಸದ್ಗುಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದರೆ 

ಆತ್ಮದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆತನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೇ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶರೀರವನ್ನು 

ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಶಮದಮಾದಿ ಸದ್ಗು ಣಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಆತ್ಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 

ಆತನು ಶೂದ್ರನೇ ಆಗಿರುವನು. F 

fanfecgqoqarecdeaae । ೫೩೧೧ ಸತ7ಕ್ನ ಕತಗಳತ 
ಎಂದು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಭಗನದ್ದಿ ್ರಿಮುಖನಾದ ಬಾಹ್ಮೆಣನಕೆಂತೆ ಭಗವದ್ಭಕ್ಷನಾದ 

ಹೊಲೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠನೆಂದು ಪ ಲ್ಲಾ ದನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. 

“ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಇರಬಹುದಾದ ಈ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯನ್ನೂ 

ಆದರ ಅಂತೆರವನ್ನೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಗೀತೆಯು ಈ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ 

ಆತ್ಮ ಗುಣವನ್ನೇ ಆಧರಿಸಿರುವ ವರ್ಣ ವಿಭಾಗವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದೆ. ಔಪಾಧಿಕ 

ವರ್ಣಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ಅನೇಕ ಲೋಪಹಾನಿಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ 

ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅವಕಾಶವಾಗುವದು”. 
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ಗಾಂಧಿಯವರು (೨೪-೧೧-೨೭ ರ) Young India ದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸ 

The Gita does talk of Varna being according to guna and 

karma, but guna and karma are inherited by birth. The law 

of varna is nothing if not by birth. But there is no superiority 

implied here, Brahmanism is the culmination of other varnas 

just as the head is the culmination of the body. It means 

capacity for superior service, not superior status. The moment 

superior status is arrocated it becomes worthy to be trampled 

underfoot. 

ಮಹದೇವ ದೇಸಾಯಿಯವರು ಚಾಶುರ್ವರ್ಣ್ಯ್ಯವೆಂದರೆ ಈಗ ಪ್ರಚಲಿತವಿರುವ 

(ಔನಾಧಿಕ) ವರ್ಣವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯನ್ನೆ ತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾ ಕೆ, It is just a shadow 

of what existed ages ago There was a system which existed 

in ages gone by which served the then social organisation 

magnificently. "ಪ್ರ ವರ್ಣವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಃ ಯುಗ ಯುಗಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದು ದರ 

ನೆರಳು ಮಾತ್ರ. ಹಿಂದೆ ಹೋದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಅದು 
ಒಳ್ಳೆ ವೈಭವದಿಂದ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿತ್ತು.” ಮುಂದೆ ಅವರು ಈಗಿರುವ ಸೆ ತನನ್ನು 

ಸ ಹಿಂದಿನ ಅದರ ಜೀವಂತೆ ಪದ್ಧತಿಯ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟು ವದು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲವೆಂದು 

ಅವರಮತ. ಈಗಿರುವ ಅದರ ತಿರಸ್ಕರಣೀಯ ರೂಪನನ್ನು ದೈವೀ ಅಧಿಕಾರ ವಾಣಿಯಿಂದ 

ಮುಚ್ಚಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿ ಸಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನು -ತಾನು 

ಸ್ಟ್ರಿಸಿದ್ದೆ ನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಜೀವಂತನಿರುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುವ 

ಟು ಬ ತೆ ಹಿಗ್ಗುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾಗಿತ್ತು. ಆ ಗು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ವೃತ್ತಿಯ 

ಮೇಲೆ ಅನಲಂಬಿಸಿದವು. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ವಿಭಾಗಗಳು. 

ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದುದು ಅ) ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಇಲ್ಲವೇ ಬೌದ್ಧಿಕ ಕೊರತೆಗಳು 
ಬ) ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕ) ಧನದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಡ) ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮ, ಹೀಗೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣಗಳು 

ಹೊರಟವು, ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಕರ್ತವ್ಯಾ ಚರಣೆಯೇ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗ; ಇದಕ್ಕೇ ಸ್ವಧರ್ಮ 

ನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಫೀತಿ ಧರ್ಮ ಶಮದನನಾದಿ ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲ ವರ್ಣದನರಿಗೂ 
ಸಮಾನ. ಕ 

ತಗೆ. ೫೫7೫771 ಇ sreqraqaifeolt: 1 
marge got ಸತಿ; MAAN: UU 11-10-॥ಓ॥| 
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ಗೀತಾ ಗ್ರಂಥ ವಿವರಣೆ ೭೬೩ 

ಇದೇ ಮಾತನ್ನೇ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಪುಷ್ಟ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ : Each indivi- 
dual as belonging to a particular division has natural 
qualities and aptitudes for performing certain type of works 
and accordingly it is his duty to seek fulfilment of his life 
by performing this kind of work.” 

ಇನ್ನು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಣವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗೆ ಸ್ಥಾನವೇಕೆ ? ಎಂದು ಕೇಳಬಹುದು. 
ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವದರಿಂದ ವರ್ಣವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾ ನವಾಗುವದು. 
ಆರ್ಜುನನಿಗೆ ಗುರುಹಿರಿಯರನ್ನು ಬಂಧು ಬಾಂಧವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಯುದ್ಧವು 
ಹಿಂಸಾಕಾರಿಯಾದುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವದರಿಂದ ಪಾಸ ಬರುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವನೆ 
ಯಿಂದ ಮೋಹದಿಂದ ಶೋಕಾಭಿತಪ್ತನಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲೆಂದು ಕುಳಿತಾಗ 
ಭಗವಂತನು ವರ್ಣವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯನ್ನೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ವರ್ಣದ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನೂ ನಾನು 
ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಯೋಗ್ಯತಾನಿಮಿತ್ತ ವಾದ ವರ್ಣವ್ಯವಸ್ಥೆಯಳ್ಳಿ ನೀನು ದೈವೀಸ್ತಭಾನ ದ 
ಆಧಿಕಾರಿಕ ಪುರುಷನಿರುವದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯೋಗ್ಯ ನಾದ ಜೀವನಿರುತ್ತಿ. ಇನ್ನು 
ಜನ್ಮದಿಂದ ಬರುವ ವರ್ಣವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಜನ್ಮದಿಂದ ಕ್ರತ್ರಿಯನಿರುತ್ತಿ. ಆದುದ 
ರಿಂದ ಸ್ಲತ್ರಿಯನಿಗೆ ನಾರಾಯಣನನ್ನೂ ಅವನ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನೂ ದ್ವೇಷಿಸುವ 
ವರನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವದು ಸ್ವಥರ್ಮವೆನಿಸುವದು. ಆ ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ನು ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ 
ಪರಮಾತ್ಮನ ಪೂಜೆಯೆಂದು ತಿಳಿದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸುವದು ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದು 
ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಭಗವಂತನು ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದುದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಗೀತೋಪ 
ದೇಶದ ಸ್ವಧರ್ಮಾಚರಣೆಯೇ ಮುಖ್ಯವಾದುದರಿಂದ ಸ್ವಧರ್ಮವು ವರ್ಣವ್ಯವಸ್ಥೆ 
(ಎರಡೂ ತರಹದ)ಯಿಂದ ಫಿರ್ಣಯವಾಗುವದರಿಂದ ಭಗವಂತನು ಅದಕ್ಕೆ 
ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಅಂಗವಾಗಿ 
ತಾನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೇನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ವರ್ಣ 
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಉಳಿದೆ 
ಕೆಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೂ ನೋಡೋಣ. 

(ಶ್ರೀ ಅರಬಿಂಡೋರನರು : ತಮ್ಮ 8558/95 ೦೧ 6/13 ದಲ್ಲಿ ೨೦ ನೇ 
ಪ್ರಕರಣವನ್ನು *ಸ್ವಭಾನ ಮತ್ತು ಸ್ವಧರ್ಮ'ಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆವರ 
ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಭಾನನೆಂದಕಿ “ಜೀವನ ಒಳಗಿನ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕ್ ನುಸರಿಸಿ ವ್ಯಕ್ತವಾ 
ಗುವ ಸತ್ತರಜತಮೋ ಗುಣಗಳು.” .ಈ ಸ್ವಭಾವಿಕ ಕರ್ಮದಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು. 

_ ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಮುಟ್ಟುವನು. ಇಂಥ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕರ್ಮದಿಂದ 
ಪಾಪಬರುವದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ವಭಾವ ನಿಯತ ಕರ್ಮವಾಗಬೇಕು. ಗೀತೆಗೆ ಈಗಿನ ಜಾತಿ 
ಪದ್ಧತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಹೇಳುವದು ಇಲ್ಲ. ಗೀತೆಗೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಚಾತುನರ್ಣ್ಯ್ಯ 
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ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧೆನದೆ ಈ ಪ್ರಾಚಿನ ವರ್ಣವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗೆ ಮೂರು ರೂಪಗಳು 

೧) ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ೨) ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ೩) ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಭಾಗಕ್ಕೆ 

ಅದರದರ ಧರ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಗೌರವದ ನಿಯಮ, ನೀತಿಯಥಿರ್ಬಂಧ, ಯೋಗ್ಯ 

ವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮೊದಲಾದವು ಅನೆ. ಗೀತೆಯು ಹೇಳಿದ್ದು ಆದರ್ಶ ವರ್ಣವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಅದು 

ನಿತ್ಯವೆಂದು. ನಂಬುತ್ತದೆ. ಈ ಪದ್ಯತಿಯು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷಸೂಕ್ತ ದಲ್ಲಿ 

ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಜನ್ಮದಿಂದ ಬಂದುದು, ಮನುಷ್ಯನ | 

ಆಂತರಿಕ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಕ್ರಮಗಳು ಅನನ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ 

ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಗಳ ಪರಿಣಾಮ. ಬುದ್ಧಿಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮದ ನಿಕಾಸವೂ ಅದರಲ್ಲಿ 

ಬೆರೆತಿದೆ. ಗೀತೆಯು ಹೊರಗಿನ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಕೊಡುನದಿಲ್ಲು. ಒಳಗಿನ 
ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವಕೊಡುತ್ತದೆ. ಚಾತುರ್ವಣ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದರೂ ಅದಕ್ಕೆ 
ಆಂತರಿಕ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ತಿರುವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಜೀವನ ಹೊರಗಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಒಳಗಿನ 
ಅನನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ, ಆತ್ಮನಿಂದ, ಅವನ ಸ್ವಭಾವದ ನಿಯಮದಿಂದ ವೈಕಾಸಿಕ 
ಕರ್ಮಗಳು ಹೇಗೆ ಹೊರಡುತ್ತ ವೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚನ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿ ದೆ”, 

“ಇದರಿಂದ ಅರಬಿಂಜೊರವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ನ್ಮೋಟಿದಿಂದಲೆ ಈವರ್ಣ 
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೂರು ಸಂಗತಿಗಳು ಹೊರ ಬೀಳುತ್ತವೆ. ೧) ಒಳಗಿನ ಆಂತರಿಕ 
ಆತ್ಮನ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಹೊರಗಿನ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕು. (because 
each man has in him some thing his own, some characteristic 
principle and in born power of his 781/6) ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರ ತಿಯೊಬ್ಬ 
ನಲ್ಲಿ ತನ್ನಜೆ ಆದ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಬಂದಂಥ ಸ್ವಾಭಾನಿಕ ಯೋಗ್ಯತೆಯು ಇರುತ್ತದೆ. ೨) ಈ 
ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಯೋಗ್ಯತೆಯು ನಾಲ್ಕು ತರಹದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಟೆ ತನ್ನದೇ 
ಆದ ಕರ್ಮ ಪದ್ಧತಿಯಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಅವನ ಕರ್ಮ ಕ್ಲೇತ್ರವು ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪ ಡುತ್ತದೆ. 
೩) ತಾನು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮವು ತನ್ನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಹೊಂದುತ್ತಿ ದ್ದರೆ ಆ ಕರ್ಮಗಳು ಅವನನ್ನು ಜೇವರತ್ತ ಏಳೆದೊಯ್ಯುತ್ತವೆ. ' ಮತ್ತು ಆತ್ಮಮುಕ್ತಿಗೆ 
ಅನುವು ಮಾಡಿ ಕೂಡುತ್ತವೆ”, 

ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳೂ ಭಗವಂತನಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತವೆ. (wa ಕರಗಳ 2೫ ಸತೆಗೌಫೆ ಕಣ) ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳು ಆ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವಂತೆ ಪಂಶುದ್ಧ ವಿರಬೇಕು. ಎಂದರೆ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪದೊಡನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಬೆರೆಯಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನವು ಅಳಿದು ಹೋಗಿ ಬುದ್ಧಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅನನ ಕರ್ಮದ ಸಾಧನಗಳು ನಾವಾಗುತ್ತೇವೆ. ಅದರೆ ನಾವು ತಿ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಎನಿ ಸ ಈ ಪಗಳ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿ ಕೃತಿಗಳು ಅಪೂರ್ಣ, ವಿಕೃತ, ಪುಣ್ಯ ಪಾನ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಡುತ್ತ ನೆ,” ಇದೆಲ್ಲ ಅರಬಿಂಜೋದನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. 
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ಇದು ಆಚಾರ್ಯರ ಚಾತು ರ್ವರ್ಣ್ಯ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಭಾಷ ಕೈ ಬಹಳನಾಗಿ 

ಹೊಂದುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಲಕ್ಷ ಸದಲ್ಲಿಡಬೇಕು ಈ 

ಚಾತುರ್ವರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮುಕ್ತಿ ಯೋಗ್ಯರಾದ ಜೀವರುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿತ್ಯ 

ಸಂಸಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಮೋಯೋಗ್ಯರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಎಂದಕಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಅಭಿ 

ಪ್ರಾಯಕ್ಕೂ ಅರಬಿಂಡೊರವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೂ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 
ರಾಧಾಕೃ ಷನ ಕನ್ಯೆ ರು ಚಾತುರ್ವಣ್ಯ ೯ದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾ ಕ 

ಈ ವರ್ಣವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯ ಲಿಂಗ, ಜನ್ಮ , ತೆ ವಂಶದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿಲ್ಲ ಗುಣ 

ಕರ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯವು ಜನ್ಮ ಅಥವಾ ಆನುವಂಶಕತೆಯನ್ನು 

ಅವಲಂಬಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂಜೇ 

ವಣ ನಿತ್ತು, ad gq fed oredr fof । sdfoTfaed 
ಸ]ಕ್ವತ್ಕೆೇತೆ ಜು! ॥ - ಮುಂದೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣಗಳು 

ಆದವು. ಸವರ್ಣೀಯರು ಮತ್ತು ವರ್ಣಬಾಹ್ಯರು (ಅಂತ್ಯಜರು) ಎಂಬ ವಿಭಾಗವೂ 

ಕೃತ್ರಿಮವಾದುದು, (ro ಕತ್ತ CE TAT! CRATE 
[WD qlee srae Il ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೂ 'ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯಜರೂ ಒಂದೇ ಉದರದಿಂದ 

ಹುಟ್ಟಿ ದವರು, ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆಗಿನ ಮಹಾಭಾರತ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ವರ್ಣ 

ಸಾಂಕರ್ಯವು ಆಗಿಹೊಗಿತ್ತು ಆದುದರಿಂದ ಯಾವನು. ಯಾವ ಜಾತಿಯನನೆಂದು 

ನಿಶ್ಚಯಿಸುವದು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. 

(dear ddantat ಕ್ವಳಳಿ ೪71 8 718:) ಅಂತೂ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ನರ ಅಭಿ 
ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯವು ವಿಕಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಚಿತವಾಗಿದೆ....... ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು 
ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತ ಬಂದಿದೆ. ''The present morbid condition of 
‘india broken into castes and subcastes is opposed to the 

unity taught by the Gita. which stands for an organic 

as against atomistic conception of society’ 

ಭರತ ದೇಶದಲ್ಲಿಯ ಈಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಯು - ಹಾತಿಗಳು ಓಡೆಡು 

ಉಪ ಜಾತಿಗಳಾಗಿ- ಗೀತೆಯು ಕಲಿಸುವ ಐಕ್ಯದ ಸಾಠಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗಿದೆ. ಗೀತೆಯು 

ಸಮಾಜವು ಅನಯನ ಅವಯನಿ ಭಾವದ್ಲಿಜೆ; ಅಣುಗಳಂತೆ ವಿಸ್ತ ತವಾಗಿ ಉಳಿಯ 

ಲಿಕ್ಕಲ್ಲನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಎಂದು ಅವರು ವಿಷಾದದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾ ರೆ 

ಜಾ ನೇಶ್ವರಿಯವರು ಈಶ್ಲೊ ಕದ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿಪರೀತ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ 

ದ್ದಾರೆ. “ಮನುಷ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ಇರುವ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೀಗೆ 

ತಟಿಸ್ಸನಾಗಿ ಗುಣ ಕರ್ಮಗಳ ವಿಭಾಗಾನುಸಾರವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ 

ಮಾಯೆಯ ಆಶ್ರಯದಿಂದೆ ಗುಣಗಳ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಕರ್ಮಾಚರಣೆ ಯ ವಿಚಾರ ನಡೆ 
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ವಿಜೆ. ವೀರ! ಅರ್ಜುನ! ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವರ್ಣದವರಿದ್ದ. ರು. 

ಆದರೆ ಗುಣ ಮತ್ತು ಕರ್ಮದ ಧೋರಣೆಯಿಂದ ಚಾತುರ್ವರ್ಜೆಕವಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ 

ಅರ್ಜುನ ! ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ಚಾತುರ್ವಣ್ಯ ಸ ಸಂಸ್ಥೆ ಯ ಕರ್ತಾ ನಾನು ಅಲ್ಲವೇ 

ಅಲ್ಲ” 

“ಕೃಷ್ಣ ಮೊದಲು ಏನೋ ತಪ್ಪಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ- ಅದು ಮೈಮೇಲೆ 

ಬಂತು -ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದು ತಪ್ಪು > ಎಂಬ ಭಾವವನ್ನು ಈ ಶ್ಲೊ ಕ 

ದಿಂದ ತೆಗೆದಿದ್ದಾ ರಿ ಔನಾಧಿಕ ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯದ ಅವ್ಯವಸ್ಥಿ ತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ 

ಜಾ 2್ಲನೇಶ್ವ ರಿಯನರಿಗೆ ಅತಿ ತಿರಸ್ಕಾರ. ಹುಟ್ಟಿ ರಬೇಕು, ಕೃ ಹ್ಗ ನಿಗೂ ವರ್ಣಾಶ್ರ ಮ 

ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯ ಇಂಥ ತಿರಸ್ಕಾರದ ಭಾವನೆ ಇದ್ದ ತೆಯೇ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಭಾವನನ್ನು 

ಜಾ ನ್ವ ರಿಯವರು ತೋರಿಸಿದ್ದಾ ಕೆ. ಆದಕೆ ಸ ಸ್ವಧರ್ಮವು ಎಂಥ ಮಹತ್ವ ದ ಪಾತ್ರ 

ವಬೆಸಿಜೆಯೆನು ವದನ್ನು ನಾವು ಈ ಮೊದಲೇ ಕಂಡಿದ್ದೆ "ವೆ. ಚಾತುರ್ನರ್ಣ್ಯದ 

ಗಟ್ಟಿ ಯಾದ ಕಲ್ಲ ನೇತಿ ಭಗವಂತನು ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸ ಸ್ವಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು 

ಯುದ್ಧ ಮಾಡು ಎಂದು ಅವನ ವಾದ. ಸ್ವಧರ್ಮವು ಚಾತುರ್ವಣ್ಯ ೯ದ ಕಮಾನಿಗೆ 

ಮಧ್ಯ” ಶಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಭಗವಂತನು ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ಕಾರ ತೋರಿ 

ಸಲಾರ, ಇ4ಕಗಳ ನನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥವೇನೂ ಇಲ್ಲ ಇಂಥ ಸುಂದರನಾದ ಸಮಾಜ ವ್ಯವ 

ಸೆ ಸೈಯನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನು ಈ ಮಾತನ್ನು 

ಹೇಳುತಾ. ನೆ, ತಿರಸ್ಕಾರದಿಂದಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸಂದರ್ಭದಿಂದ ಸ್ಥಿರವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಅಂತೂ ಈ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ “ಶೂದ್ರ ವೈಶ್ಯ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮತ್ತು 

ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಗಾರ್ಹಸ್ಥ | ಕನಾನಸ್ರಶ ಮತ್ತು ಸನ್ಯಾಸ-ಇವು ಚ ಮನಾ ಸೃಷ್ಟಿ 

ಯಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿ ಕ ನಿಕಾಸದ ಸ್ಕಿ ತಿಗಳು, ಆ ವಿಕಾಸವು ಯಾರಲ್ಲಿ Ed 

ವಾಗಿರುವದೋ ಅನರೇ ಪರಮಹಂಸರು. ತನ್ನು ತಮ್ಮ ವರ್ಣಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣನಾದ 

ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾ ಆಕ ಗುಣ ಸಂಸತ ni ಯಾವ ವರ್ಣದನ 

ರಾಗಿದ್ದ ರೊ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರೇ | ! ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ' ವರ್ಣದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು 

ಅನುಸರಿಸಿ ಹೋಗುವವರು ಉಭಯತಃ ಭ ಷ್ಟ ರಾಗುತ್ತಾರೆ.? 

ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ವರ್ಣವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ಕೈಯು ಹಿಂಜಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮನಿಕಾಸಕ್ಕಾಗಿ, 

ಔಪ ಸದಿ ಅಥವಾ ಶಾರೀರಿಕ ವರ್ಣವ ಸವಸ್ಥೆಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು 

ಸ್ಮೃತ್ಯುಕ್ತ ರೀತಿಯಿಂದ ಧರ್ಮ ಕರ್ಮಾಚರಣೆಗಾಗಿ; ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ "ಹೇಳಿದ್ದು, 

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಭಾವಿಕ ವರ್ಣವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಇದನ್ನು ಮಧ್ವಾ ಚಾರ್ಯರು 

ಅರಬಿಂದೋ ಗತ. ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದವರು ಗೀತೆಯು ಔಪಾಧಿಕ ಇಲ್ಲವೇ 

ಶಾರೀರಿಕ ಜಾತಿ ವಾದವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತ ಡೆ. ಎಂದು ಇಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಅನುಗುಣ 



ಗೀತಾ ಗ್ರಂಥ ವಿನರಣೆ ೮೧ 

ಮಾದ ಗುಣ ಕರ್ಮಗಳು ಹೊಂದದಿದ್ದು ದೆರಿಂದೆ. ಅದರ ಮೇಕೆ ದೋಷಾರೋಪಣೆ 
ಮಾಡುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತಾ ಕೆ, 

K. NN. ಉಪಾಧ್ಯೆ ಯವನರು ತಮ್ಮ Early Budhism and the Bhaga- 

866118 ದಲ್ಲಿ Pi ೦8 08616 ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಕೆಳಗೆ ಹೀಗೆ ಬರೆಯು 

ತ್ತಾರೆ ಣಿ ಡೌ ಸಾಜೇಸಗಿಗಾತ ತನ್ಮು ತನ್ಮು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಜೇಕೆಂದು 
ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅನರವರ ಕರ್ಮವನ್ನು ಡೋ ಇಗಳುವನ್ತ. ಯು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ 

ವರ್ಣವ್ಯ ವಸ್ಥೆ ಯನ್ನು ಭಗವಂತನು: ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಪ ಪ್ರತಿಯೊಂದುವರ್ಣಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನು 

1. ಕರ್ತವ್ಯ ಗಳಿವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರ ಶ್ನೈಯನ್ನು ೧) ಜನ್ಮದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 

3) ಸಮಾಜದ ಗ ಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದದ್ಧ ಷ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ವಿಚಾರಿಸಬೇಕು. 

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಜನ್ನ ಜೆ ಯಾವ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು. ತ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಗುಣ 

ಗಟ ಸಿದ್ಧ ನಿರುಪ ನೆ. ಆದರೆ ತೆಲಂಗರು ಜಟಕ ಜನ್ಮದಿಂದ ಎನ್ನು ವದಕ್ಕೆ 

ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಧಾರವಿಲ್ಲೆ ಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ರಾಧಾಕೃ ಸ ಕನ ರುಕೂಡ ಗುಣ 

ಕರ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಜೋರುಕೊಡುತ್ತಾ ಕೆ. ಆದರೆ ಇದು ಗೀತೆಯ ಆಿರ್ಗವಲ್ಲ. ಆಧುಫಿಕ 

ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಗೀತೆಯ ಮೇಲೆ 'ಶೇರುವದುಬೇಡ. ದೇವರು ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ 

ದ್ದಾನೆ ಎಂದಕ ದೇವರು ಒಬ ಮನುಷ್ಯನು ಒಂದು ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ವಂತೆ 

ಮಾಡಿದ್ದಾನೆಯೆಂದು ಅರ್ಥ. ಕ ಜಾತಿಯು ಅವನ ಗುಣ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ 

ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಜಾತಿಗಳು ಅನುವಂಶಿಕವೇ ಹೊರತು ಮನಸಿನ ಗುಣಗಳ ಮೇಲಿಂದ 

ಅಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನನು ಜನ್ಮದಿಂದ ಕ್ಷತ್ರಿಯನು, ಆದುದರಿಂದ ಕ್ಕ ಷ್ಯನು ಅವನಿಗೆ ಯುದ್ಧ 

ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾ ನೆಂದು ಜಯತಿಲಕೆಯವರು ಹೇಳುತ್ತಾ 5 ೧ನೇ ಅಧ್ಯಾ ಯದಲ್ಲಿ 

|-೪೩ erfauat: ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಕಣ ಕೆಗಹ: 1-೪೧ ಇನ್ನು ಜನ್ಮ 
ದಿಂದ ಜಾತಿಯೆಂದು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. 

ಆದರೆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವು ಇದಕ್ಕೆ ನಿಸರೀತವಾಗಿದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಜನ್ಮದಿಂದ 

ಅಲ್ಲ, ಅವನ ಗುಣ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ. 

೨) ಗೀತೆಯು ಸ್ಥಿರವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ 

ಗೀತೆಯು ಪ್ರಗತಿಶೀಲವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಕ್ತಿಯ ದ್ವಾರವು ತೆರೆದಿಜೆಯೆಂದು 
ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. (1-೩೨) ಮನುಷ್ಯನು: ಸ್ವಧರ್ಮಾಚರಣೆಯಿಂದ ಸೂರ್ಣತೆಯನ್ನು 

ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. (XVIll-೪೫)”. 

ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಶಾರೀರಿಕ ವರ್ಣವ ೈವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಗೀತೆಯು ಉಪದೇಶಿಸು 

ತ್ರದೆಂಬ ಕ ಪ್ಪುಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಹೇಳುವದರಿಂದ ಗೀತೆಯ ಮೇಲಿನ ಓೀಕೆಗಳು 

ನಿಲ್ಲುವದಿಲ್ಲ. 



` ಲಿ ಅಧ್ಯಾಯ ೪ 

* ಕೆರಂದಿಕರರು- “ತಮ್ಮ ಗೀತಾ ತತ್ತ್ವ ಮಂಜರಿಯಲ್ಲಿ- -ಈವರ್ಜವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯ 

ಬ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾ ಕೆ: ಶ್ವಾ ಮಿತ್ರ ನ ರುರಾಮ ವಿದುರ ಮೊದಲಾದವರು 

ಅಪವಾದ, ಅಪನಾ ದವು” ನಿಯಮವನ್ನು ಬಲಿನ್ಮ ಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ವರ್ಣವು 
ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಪನ್ನವರಕೆ ಸ ಅನುವಂಶಿಕ ಸಂಸ್ಕಾರ ವು ಮುಖ್ಯಕಾರಣವೆನಿಸುತ್ತಿ ಡೆ. 

ಆನುನಂಶಿಕ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಗುಣ ಪ್ರಕರ್ಷನಾಗುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಪಶುನಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ 

ಸ್ವತಂತ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಆನುವಂಶಿಕ ಗುಣ ಪರಂಸರಾ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಶರ್ಯ 

ತ್ರಿನ ಕುದುರೆಗಳು ಬೇಟಿ ನಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಆನುವಂಶಿಕತೆ ವಿಚೈತ್ತಿ ವಾಗದಂತೆ ಜಾಗರೂಕತೆ 

ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮನುಸ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಯು ಬುದ್ಧಿ ಸಂಪನ್ಮವಾದುದರಿಂದ ಗರ್ಭಸ್ಥ 

ಜೀವದ ಮೇಲೆ ಅನುವಂಶಿಕ ಗುಣದಕ್ಕೈಂತ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಸಂಸ್ಕಾರವು ಆಧಿಕ 

ಪ್ರಭಾನನನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ಸೆಚ್ಛ್ರೇಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ದುಃಶಿ ಲ. 

ಮಕ್ಕಳು ಹೆಟ್ಟು ತ್ತಾರೆ. ದುಃಶೀಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸಚ್ಛ್ರೇಲ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟು 

ತ್ತಾರೆ. ಸ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗೆ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ವಂಶಗಳ ಸಹಾ 

ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಟ ಕ್ಷಣ್ಗಶ್ವ,. FT ad: ಇದರಿಂದ ಗೀತೆಗೆ ವಣ? 

ಭೇದವು ಜಾತಿ ಸಿದ್ಧವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. 

ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರು ದೂರದರ್ಶಿಗಳಾದುದೆರಿಂದ ಆನುವಂಶಿಕ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಂದ 

ಗುಣೋತೃರ್ಷ ಹೊಂದುವ ಮಾತು ಅವರಿಗೆ ಬೇಗ ಹೊಳೆಯಿತು. ಪ್ಲೇಟೊನು ಸಹ 

ಇಂಥ ಸಮಾಜದ ರಚನೆಯ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಜಸಾನದಲ್ಲಿ ವರ್ಣವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇರೆ 

ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಇಂಗ್ಲಂಡದಲ್ಲಿ. ಹೋದ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ ಇದು 

ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಸ್ವಭಾವ ಪೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಬಂತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 

ಏಕ ವರ್ಣಪ್ರಯೋಗ ಸಮಾಜರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅಟ್ಟಿ ಸಾಸದಿಂದ ಬರತೊಡಗಿದೆ. ಆದರೆ 
ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಾರದು. ಪೂರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏಕನರ್ಣಸಮಾಜ ಇತ್ತು; ಉನ್ನತಿ 

ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಎಂದು ಎರಡು ವರ್ಗಗಳು-ಎರಡಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಗಗಳು ಆದವೆಂದು ಉಪ 

ನಿಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಮೊದಲು ಜಡ ಮತ್ತು ಜೇತನ ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 

ಬಂದಿತು. ಕಲ್ಲುಕಟಿ ಗೆ ಧಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಾನುರೂಪ ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯವಿದೆ. ಕರ್ಮಾನು' 

ರೂಪ ಇಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯೇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ವರಜ ತಮೋಗುಣಗಳ ಮಿಶ್ರಣದ ಪ್ರಕಾರ 

ಸ್ವಭಾವ ಭೇದ ತೋರುತ್ತದೆ. ಮನಷ್ಯನಕ್ಲಿಯೂ ಈ ತ್ರಿಗುಣಗಳ  ಥಿಮಿತ್ತ 

ಸ್ವಭಾವ ಭೇದ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ೧೮ ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇದರ ವಿಸ್ತಾರವದೆ, 

೫೫ ಗರ್ಗಗ್ಗ7ಗ ಕ] ಮೊದಲಾದ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರಿಗುಣದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದುದು 

ಯಾನದೂ ಇಲ್ಲನೆಂದು ಭಗವಂತನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬೇಕೆ, ಅದು 

ಜನ್ಮ ಸಿದ್ಧವಲ್ಲ .....ಯಾವದೇ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ 

ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಆನುವಂಶಿಕತೆ ಬೆಕೆ4ಜೇತು. ಸಶುಸಕ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಳೆಸುತ್ತವೆ. ಅಡರಿ 

ಮನುಷ್ಯರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತ ನಡೆದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಂಬಾಳಿಸ 



ಗೀತಾ ಗ್ರಂಥ ವಿವರಣೆ ಅಷ್ಠ 

ದಿದ್ದರೆ ಕಾಮಕ್ರೋಧೆಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅದರಿಂದ ಸಮಾಜ ಫಾತನಾಗುತ್ತೆದೆ. 

ಗಗೆನ್ಸತ್ಲ ಕ ಪ 0 ia: ₹11: 
ಥಕ್ ಕಣ ಕ್ರಢ ಎಂದು ಕರಂದಿಕರರು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಶಾರೀರಿಕ ಚಾತುರ್ವಣ್ಯ 
ವನ್ನು ಸಹ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

7 at nif ಳಗ a ಈ ees ಪಕ್ಷ 

gfe at ೫ formate sdfedaasad 11181 
ನನಗೆ ಕರ್ಮಗಳು ತಗಲುವದಿಲ್ಲ; ನನಗೆ ಕರ್ಮಫಲಕ್ಕಾಗಿ ಆಶೆಯಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆಂದು 

ಯಾವನು ನನ್ನನ್ನು ತಿಳಿಯುವನೊ ಅವನು ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಬದ್ದನಾಗುವದಿಲ್ಲ. 

ತಾತ್ಸರ್ಯ-- ನರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಕರ್ಮಗಳ ಲೇಪನಿಲ್ಲೆಂದೂ ಅವುಗಳ ಫಲದಲ್ಲಿ 
ಆಶೆಯಿಲ್ಲೆಂದೂ ಯಾರು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಆ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನದ 
ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಪಾಪಗಳ ಲೇಪವಾಗುವದಿಲ್ಲ. 

ನಿಶೇಷ ಟಪ್ಪಣೆಗಳು- ಜೀವ ವಿಲಕ್ಷಣ ಕರ್ತೃತ್ವ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಭಗವಂತನು 

ತಾನು ೫4 ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡನು. ಆ ಅಕರ್ತೃತ್ವ ಎಂಥದು ಎಂದು ಹೇಳು 

ತ್ತಾನೆ, ಜೀವರುಗಳಿಗೆ ಕರ್ಮಲೇಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದರೆ 3೧ರ ಇವು; ಅಭಿನಿನೇಶ 

ವೆಂದರೆ ಮನೋವಿಕ್ಷೇಪವು--ಮನಸ್ಸು ಕದಡುವದು. “ಜೀವರು ಕೆಲಸಮಾಡಿದರೆ 

ಅದಕ್ಕೆ ನೊದಲು ಯೋಜನೆ ಆ ಮೇಲೆ ದಣುವಾಗುವದನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸದೆ ಆ ಯೋಜನೆ 

ಯನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾರೆ; ಹೀಗೆ ಅವರು ನಿರ್ನಿಣ್ಣ ರಾಗುತ್ತಾರೆ ಆದರೂ 

ಯೋಜಿಸಿದಂತೆ ಕಾರ್ಯವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರೂ 

ಅವನು ಇವುಗಳಾವದರಿಂದಲೂ ಬಾಧಿತನಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ 

೫೫೩ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಫಲಾಶೆಯಿಂದ ತಣಿಯುತ್ತೇವೆ. 

ಭಗನಂತನಿಗೂ ಸಂಕಲ್ಪನಿದ್ದರೂ ಅದು ಮನೋವಿಕಾರಗಳಿಂದ ವ್ಯಗ್ರವಾಗುವದಿಲ್ಲ. 
ಇದರಿಂದಲೂ ಅವನು ೫೫4 ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. 

ಸತ್ಯಧ್ಯಾನರು ತಮ್ಮ Td ದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಕರ್ಮಗಳಿಂದ 

ಬದ್ದ ನಾಗದಿರುವದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಹೀಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ-“ನಾನು ಕರ್ಮ ಫಲದಲ್ಲಿ 

ಅಪೇಕ್ಷಾರಹಿತನಾಗಿಯೂ ಸ ಕ್ರ ತಂತ್ರನಾಗಿಯೂ ಪೂರ್ಣಾನಂದನಾಗಿಯೂ ಇರುವೆನು 

ಹೀಗೆ ತಿಳಿದವನೂ ಕೂಡ ಕರ್ಮ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. | 

ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನು ಕರ್ತಾನೂ ಅಹುದು ಅಕರ್ತಾನೂ ಅಹುದು. ಇವು ಸರಸ್ಪರ 

ವಿರುಡ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾದ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಿಂದೆ 

ಹೇಳಿದಂತೆ ೫೫೫ ಇದನ್ನು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. 



ಅಳ ಅಧ್ಯಾಯ ೪ 

ಅದರೆ ಆ ೌ ದೇಶಿಕರೂ ಒಂದು ನಿಶಿಷಾ ರ್ಥದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ 

ಕತೃತ್ವವನ್ನು ನಿವೇದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ನ ಷ್ಟಿ ಸುವ ನನ್ನ ಕ ನನಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳು 

ವದಿಲ್ಲ. ನೀವ ಮನುಷ್ಯ ರೆಂಬ ಸೈ ಪಲ್ಲಿ” ವೈಷಮ್ಯಗಳು ನನ್ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪ ಟ್ಟಿ ವಲ್ಲ; 

( qari RS ಚ ) ಸೃಷ್ಟಿ ನಾಡಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ 
ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪುಣ್ಯಪಾಪ ವಿಶೇಷಗಳಿಂದ ಆದಂಥವು. (Fafamgeean: 

ಸ್ನ ಕಣೆ) ಹೀಗೆ ಸೃಷ್ಠಿ ಸ್ಟ್ರಿವೈ ಚಿತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಕರ್ತಾ ಅಲ್ಲ. ಅವನು ನಿಮಿತ್ತ 

ಮಾತ್ರನು ಮುಖ್ಯ ಸು ಅವರವರ ಕರ್ಮವೇ. ಈ ರಾಮಾನುಜರ ಮಾಕನ್ನು ದೇಶಿಕರು 

ಹೀಗೆ ಎಶದನಡಿಸುತ್ತಾ ಕೆ! ffaearafafe Moraes qq: ಹೀಗೆ 
ಭಗವಂತನು ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣನು (ಕುಂಬಾರನ ಗಡಿಗಿಗೆ ಇದ್ದಹಾಗೆ) ಎಂದು ಹೇಳುವದ 

ರಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಸ್ನ ಷ್ಟಿ ಗೆ ಅವನು ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣನಬ್ಬವೆಂದು. ತಿಳಿಯಬೇಡಿ 

ಮಣ್ಣು ಗಡಿಗಿಗೆ ರ ಕಾರಣವು) ಭಗವಂತನು ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣನೂ ಅಹುದು , 

ಉಪಾಜನ ಕಾರಣನೂ ಅಹುದು.” 

8 [tl 

ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ "ಸರಮಾ ತ್ಮನು ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣನು” ಎಂಬ ವಾದವು ಮಾತ್ರ 

ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮಿತವಲ್ಲ, ಆದರ ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದೇ ವಸ್ತುವು ನಿಮಿತ್ತ ಮತ್ತು ಉಪಾ 

ದಾನ ಕಾರಣವಾಗುವದು ಹಿ ಲ್ಲ. ಯಾವ ನಿಕಾರನನ್ನೂ ಹೊಂದದ ಸರ್ತಚಿಠ್ 

ಆನಂದ ರೂಪಿಯಾದ ಬ್ರಹ ವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವಾಗಿ ಸರ್ವನಿಕಾರ 

ಗಳಿಗೂ ಒಳಗಾಗುವದು ಬ್ರ ಪೃನ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ, ರಾಮಾನುಜರು 

ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಕರ್ಮವೇ ಜೀನರುಗಳಲ್ಲಿರುವ ವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೆಂದು ಹೇಳುವಾಗ 

ಅತಿರೇಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬ ಿಹ್ಮನಿಗೆ ಬರುವ ವೈಷಮ್ಯ ದೋಷನನ್ನು ದೂರು ಮಾಡಿದ್ದ ರೂ 

ಅನನ ಅಲೌಕಿಕ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸರ್ವಕತ್ಯ ೯ತ್ತ ಶೈವನ್ನು ಸೂರಿ 

ಗೊಂಡಿದೆ. ಬ್ರಹ ಹ್ಮನೇ ಕಾಲಡೇಶ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟ ಚಾತಕ ಬಾಗು 

ವಂತೆ ಮಾಡುತಾ ಸೆ. 

ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ಮತ್ತು ಈ ಶೊ ೇಕದಿಂದೆ 
(am at ೫ಗಾತ್ಗಗಗ್ಗ ೫ sda ೧೮೧೧ oda: 
aie wdfn: 7 end ಸತಿ ಕಲಿ.) ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅಕರ್ತ 
ನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಸಾಧಕನು ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಬಂಧಕ 
ಗಳಾದ, ಫಲಾಸಕ್ತಿಗೆ ಕಾರಣಗಳಾದ, ಪಾ ಜೇನ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಜಿ ನಾಗುವದಿಲ್ಲ 
ಎಂದರೆ ಮುಕ್ತ ನಾಗುತಾ ಸೋನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ರೆ. ಆದರೆ ಈ ಜಾ ನದ ಮಹಾತ ಯು 
ಬರೀ ಪ್ರತಿ ಬಂಧಗಳ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳುವದು ಸ 
ಅಭಿಪ್ಪಾ ಯವೇ ಎಂದು ಸ ಬೂ ಡೆ. 



. ಗೀತಾ ಗ್ರಂಥ ನಿನರಣೆ ೪೫ 

ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಮಾತ್ರ :೨೨“ಯಾವ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ತಾ 

ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತೀರಿ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಅಕರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 

ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಕರ್ಮಗಳು ನನಗೆ ಮುಂದಿನ ದೇಹನನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳಾಗುವ 

ದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನನಗೆ ಅಹಂಕಾರವಿಲ್ಲ, ಆ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಚ್ಛೆಯಿಲ್ಲ. 

ಜೀನನು ಮಾತ್ರ ಅಹಂಕಾರವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಫಲದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತ ನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಹಂಕಾರ 

ಬಿಟ್ಟು ಫಲಾಸಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ತಾನು ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೂ ತನ್ನ ಆತ್ಮನೆಂದು 

ಯಾರು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಸಹ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತವಾದ ಕರ್ಮಗಳಿಲ್ಲದ್ದ 

ರಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ” ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸುತ್ತಾರೆ. (ಇ ಇ waif fod 

ಕ್ಷಣಿಕ dss 21 arcade afore... Tend ಇ RATT 
ಇಗ aif 7 ೪೫೫) ಕ 

0. 11. ಪದ್ಮನಾಭಾಚಾರ್ಯರು ಮೇಲಿನ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಪಂಕ್ತಿಯನ್ನು 

ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಹೆಚ್ಚೆದ್ದಾರೆ Who ever thinks of himself to the effect 

} am unaffscted and desireless’ becomes 1196, ಯೂರು ತನ್ನನ್ನು 

ನಾನು ವಿಕಾರರಹಿತನು ಮತ್ತು ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲದವನು- ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಅವರು 

ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ”, ಆದರೆ ಅಡರ : ಅರ್ಥವು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ "ಪರಮಾತ್ಮನು 

ಕರ್ಮಲೇಸ ರಹಿತನು' ಎಂದು ತಿಳಿಯುವ ಜೀವರು ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಬೇಕೆಯಾಗಿ 

ದರೂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ತಾವುಯೆಂದು ಯಾರು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಎರಡನೇ 

ಜನ್ಮಗಳು ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ.” ಇದೇ ಅಭೇದಪರವಾದ ಅರ್ಥವೇ 

_ಶಂಕರಾಜಚಾರ್ಯರದು. ಎಂಬುದು- ರಾಘನೇಂದೃತೀರ್ಥರ ಗೀತಾವಿವೃತಿಯನ್ನು 

ನೋಡಿದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. 4 ೫ 710೫ my ಇ! 

® ಗರಗ 058 wife: ೫ 25೫8 frragfafe, gfe ೫ ಗತ! 

71೧ efor aed 710/8 gad ಈಜು Sereda ead 1 ೫೫1 

ceraqfeee ಇ ಇ! ado 560 gene ಶೌರಿ! Mardasitfd 

free at 2150/1377 ೫ eararafafs “ನನಗೆ ಕರ್ಮಲೇಪನಿಲ್ಲ 

ಆ ಕರ್ಮದ ಫಲದಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆಯೂ (ನನಗೆ) ಇಲ್ಲ” ಹೀಗೆಂದು ನನ್ನನ್ನು (ಕೃಷ್ಣ 

ನನ್ನು) ಯಾರು ಕಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ (ಆ ಜೀವನೂ ಕೂಡ) ಕರ್ಮದಿಂದ ಬದ್ಧನಾಗುವ 

ದಿಲ್ಲ; ಇನ್ನು ನಾನು? (ಕರ್ಮದಿಂದ ಬದ್ಧ ನಾಗುವದೆಂತು ?) ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಪರ್ಣ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಬದಲು 7% ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ದು ತಾನು 

(ಕೃಷ್ಣನು) ಈಶ್ವರನಿಂದ ಅಭಿನ್ನನು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ “ತನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 

“ನನಗೆ ಕರ್ನುಲೇಸವಿಲ್ಲ' ಇವೇ ಮೊದಲಾಗಿ ಯಾರು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ”... ಇದರಿಂದ 



C೬ 
ಅಧ್ಯಾಯ ೪ 

ಜೀವನೊಡನೆ ತೋರುವ ಈಶ್ವರನ ಅಭೇದವನ್ನು ನಿರಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 7; ಎಂದರೆ 

ನನ್ನನ್ನು (ಕೃಷ್ಣನನ್ನು) .ಯಾರು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ.' ಎಂದು ಅರ್ಥವೇ ಹೊರತು 
"ತನ್ನನ್ನು (ಜೀವನನ್ನು ) ನಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ.' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಈ ಜೀವಾ 
ಭೇದ ಪ್ರತೀತಿಯನ್ಸ್ನೇ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ. (ಮೇಲೆ . ಉದಾ 
ಹರಿಸಿದ ಪಂಕ್ರಿಯಲ್ಲಿ) ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಆಚಾರ್ಯರು (ಮಧ್ವರು) ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂಡೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ 
ಒಂದು ಬಹು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿವೇಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಣೆ ಇರ 
ar ಇ ಇತಿ 7 ಸ್ವಣ್ಟಸ27ಡ ಇದು pif: 7 ಫಿ ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯ “ಹೀಗೆ 
ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನಿಚಾರದಿಂದ ಅಂತಃಕರಣದಿಂದ ಯಾರು ತಿಳಿಯುತ್ತಾಕೆ. ಅವರಿಗೆ 
ಮತ್ತೆ ಮರಣರವು ಬರುವದಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ' ಎಂದು ವರ್ತಮಾನ 
ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ "ಪೂತಾ ಮದ್ಭಾನ 
ಮಾಗತಾಃ ಎಂದು "ಗತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾದರು' ಎಂದು 
ಹೇಳಿದ್ದ ರಿಂದ «ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದರು” ಎಂದು ಹೇಳಿ : ದ್ದರಿಂದ «ಕೆಲವರು ಈಗ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ; ಕೆಲವರು ಹಿಂಜಿ ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ? 
ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಇದು ನಿಕಜೇನವಾಥನನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಜೀವರು ಅನಂತರು ಎಂಬ ವಾದವನ್ನು ಗೀತೆಯು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತ ದೆದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ, 

ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಶ್ಲೇನವು : ಹೇಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಕಾಲಕ್ಷಣಗಳಕಿಂಶಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನಂತನೋ ಹಾಗೆ ಜೀನರ ಆನಂತ್ಕಕೆಂತಲೂ ಕಾಲದ ಅನಂತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ಜೀವರು ಬಹುವಾಗಿದ್ದರೂ ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನಕೆಲ್ಲ ಮು ಕ್ಷರಾದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಸಂಸಾರ ಉಳಿಯುವದೇ ಇಲ್ಲ; ಆದರೆ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರನಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದರೆ amar gfe 4ನ ಜೀವರು ಸರಮಾತ್ಮನಂತೆ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನಂತರಾದುದರಿಂದ ಗತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದರೂ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಳಿದದ್ದರಿಂದ ಸಂಸಾರ ಈಗ ನಡೆದಿದೆ, ಎಂದು ಅಕ್ಷೇಸವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು, 
₹1೫ 7121 ಗರತಿ 7 ಇ qe ಎಂಬಲ್ಲಿ ಲೊ, ಓಳಕರು ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತಾ ರೆ ಬರೀ ನಿಯನ್ನು sai ಅಲ್ಲಿ Far ೫೧೯1 ಎಂದರೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಯಾವನು ಅಚರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅನನು ಕರ್ಮದಿಂದ ಬದ್ಧ ನಾಗುವದಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕರ್ಮಫಲದಲಿ ಇಜಿ ಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ತಾನೂ ಫಲೇಜೆಯನ್ನು ಪರಿಶ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ ಭಿ ಷೆ ಠಿ ನಿಗೆ ಕರ್ಮವು ಬಂಧಕವಾಗುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅರ್ಥವು ಸೂಚಿಕಮಾಗುಕ ದೆಂದು ಹೇಳು ತ್ತಾರೆ. 

= 
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ಪ್ರಭುಪಾದರು ಮಾತ್ರ “ಈ ಪ್ರಾ ಕೃ ತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಾಸನ ಪದ್ಧ ತಿಯಲ್ಲಿ 

- “ಅರಸನು ಎಂದೂ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಲಾರವು? ಅಥವಾ "ರಾಜ್ಯದ ಕಾಯಿಜಿಗಳು 

ಅರಸನಿಗೆ ಬಂಧಕವಾಗುವದಿಲ್ಲ' ನಿಯಮಗಳು ಇರುವಂತೆ- ಭಗವಂತನು ಸೃಷ್ಟಿ 

"ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರೂ ಸಹೆ ಆ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಬದ್ಧನಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಸೃಷ್ಟಿ 

ಮಾಡಿದರೂ ಆದರಿಂದ ನಿರ್ಲಿಪ್ತನಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಜೀವರುಗಳು 

ಚ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. 

- ಪರಮಾತ ನು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲಿಕನು; ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರ ಆ 

ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವರೇ ಹೊಣೆಗಾರರು ಭಗನಂತನಲ್ಲ, . ಭಗವಂತನು ಮಳೆಯು 

ಬೆಳೆಗೆ ಕಾರಣನಿರುವಂತೆ ನಿನಿಂತ್ಮಕಾರಣನು ಮಾತ್ರ. ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿರುವ ವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕೆ 

ಬೀಜಗಳೇ ಕಾರಣ, ಆದುದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ವೈಷಮ್ಯ ಸಸ ದೋಷ 

ತಟ್ಟು ವಡಿಲ್ಲ” ಮುಂತಾಗಿ ಶಾತ್ಸರ್ಯ ಬರೆದದ್ದೂ ರೆ. 

ಜ್ಞಾ ನೇಶ್ವ ರಿಯವರು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕ ಶೊ ಸ್ಲೀಕಾರ್ಥ 

ವನ್ನೇ ಪರ್ಣನರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾ, ರೆ "ಇದೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನಿ, ಂದ ಆಯಿತು ಆದರೆ 
ಇದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ' ಈ ತತ್ತ ವನ್ನು ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಅವನು 
ಸಂಸಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. 

ಮಹದೇವನ ದೇಸಾಯಿಯವರು ಸಹೆ - Man has thus before him 
the Supreme example of one who though in action is not the 

6065 there ೦. (ಮನುಷ್ಯನ ಎದುರಿಗೆ ಈ ಶ್ರೆ ಷ್ಠ ವಾದ ಉದಾಹರಣೆಯಿದೆ. 

ಅವನು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ರೂ ಅವನು ತ್ ಇದ್ದಾ ನೆ: ) ನಾವು 

ಅವನ ಕೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನಗಳಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊರ 

ಲಿಕ್ಕೈ os ಅದೇ ? 

ಇವರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನೂ, ಅಕರ್ತಾ ಜೀವನೂ ಬ್ರಹ್ಮನೂ 

ಒಂದೇ ಆದುದರಿಂದ ಜೀನನೂ ಅಕರ್ತಾ ಆದರೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಎಂದು 

`` ನಿರ್ಧರಿಸುವದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತ ಡೆ. ಆದುದರಿಂದ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಭಗವಂತನು 

ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತಾ ಜೀನನು ಅವನಿಗೆ ಅಧೀನನಾದ ಕರ್ತಾ; ಆದುದರಿಂದ ಒಳ್ಳೇ ಕೆಟ್ಟ 

ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭನಿಸಲಿಕೆ ಜೀವನು ಅರ್ಹನಿದ್ದಾ ನೆ. ಬ್ರಹ್ಮನು ಲೇ 

ಇಲ್ಲದೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಕರ್ನುದ ಲೇಸನಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೊಣೆಗಾರನಾಡ 

ಕರ್ತಾ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನಿದ್ದಾ ನೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಚಿದ್ಭ ವಾನಂದರು- ಭಗವಂತನ ಕಾರ್ಯಚತುರತೆಯ ವೈಭವವನ್ನು ನೋಡಿ 

ತಾನು ಅಸನುತೆ ಆಚರಿಸಿ ಮುಕ ಕೃನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಸುತ್ತಾ ನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

(Emulation of the great is the way of the elite.) ಆದರೆ Emula- 
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tion ಸರಿಗಟ್ಟುವದು, ನಿಕ್ಕುವದು ಎಂದು ಅರ್ಥನಾಗುವದರಿಂದ ಜೀವನು ಭಗ 
ವಂತನಗೂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಸಿ ಅವನನ್ನು ಮಿಕ್ಕುವದಾಗಲಿ ಸರಿಗಟ್ಟುವದಾಗಲಿ ಸಂದ 

ರ್ಭವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯ ಜಯ 

ನನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಅಹೆಂಕಾರ ಮನುಕಾರಗಳನ್ನು ಪರಿಶ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಹರಿ 

ಮೋಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. £mಟ!ation ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಿತಗೊಳಿಸಿ 

ಬರೀ ಅನುಕರಣೆ ಮಾತ್ರ. ಅದರ ಅರ್ಥನಿದ್ದರೆ ಅಡು ಸರಿಯೆಂದು ಸಿ ್ರೀಕರಿಸಬಹುದು. 

ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕರ್ಮದ ಫಲದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲನೆನ್ನುವದನ್ನು ತನ್ನ ಚರಿತ್ರೆ 

ಯಿಂದ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. - “ಕಂಸನನ್ನು. ಕೊಂದು ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಹತ್ತಲಿಲ್ಲ. 

ಶಿಶುಪಾಲನನ್ನು ಕೊಂದು ಅವನ ಮಗನಿಗೇ ಸಟ್ಟಗಟ್ಟಿದ, ಜರಾಸಂಧನನ್ನು ಭೀಮ 

ನಿಂದ ಕೊಲ್ಲಿಸಿದ. ಅನನ ಮಗನಿಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟದ. ಪಾಂಡವರ ವಿಜಯಸಾಧನೆಗೆ 
ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯವು ಡೂರೆತ ನಂಶರ ಯಾನ ಪ್ರತಿಫಲವೂ ಇಲ್ಲದೇ 

ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಾನೆ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಆದರ್ಶ ಪುರುಷ”. 

ಇನ್ನೊಬ್ಬರು. “ತಿಳಿದವರು ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ? ಎನ್ನುವದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ವಿವರಣೆ 
ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.” ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಮಹಾಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 
ಆಲೋಚಿಸಿದರೆ ನಮಗೂ ಆ ಗುಣಗಳೇ ಬರುತ್ತನೆ........ಇದೊಂದು ಮಾನಸ ಶಾಸ್ತ್ರದ 
ನಿಯಮ” ಇರಬಹುದು, ಅದರೆ ಬರಿ ಮನಸಿನಲ್ಲಿ. ಬರುವದರಿಂದ ಅಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ 
ಮಾಡುವದರಿಂದ ಎನ್ನುವದನ್ನು ಮರೆಯಕೂಡದು. ' 

ಆದರೆ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಸರ್ಯವನ್ನು ಹೀಗೆ 
ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ;- “ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಕರ್ಮಲೇಪನಿಲ್ಲನೆಂದು- ಯಾರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳು) 
ತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಜ್ಞಾನದ ಸಾಮಥಣ್ಯದಿಂದ ಪಾಪಗಳ ಸಂಬಂಧ 
ವಾಗುವದಿಲ್ಲ” (ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ), ಆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳಾದ ಪಾಪಗಳು ಜ್ಞಾನದಿಂದ 
ಹೋದರೂ ಜ್ಞಾ ನಪೂರ್ವಕವಾದ ಕರ್ಮದಿಂದಲೇ ಮುಕಿ ಯೆಂಬುದು. ಮುಂದಿನ ಎಮು ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ (qd ೫7೫7 ಕಕ ಹಳೆ). 

ಕತೆ eT ಭಕ ಕತೆ qf qe: | 
ಕ್ ಕಣಣ ಕಾ ಕೃತೆ. ಸ gam Neu 

ನೋಕ್ಷನನ್ನು ಇಚ್ಛಿಸುವ ಪೂರ್ನೀಕರಾದ ಜನಕ ಸ್ರಿಯವೃತ ಮೊದಲಾದ ರಾಜರು ಹೀಗೇ (ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಕರ್ಮಫರೇಜೈಯಿಲ್ಲ) ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು | ಕರ್ಮನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ನೀನೂ ಪೂರ್ವಿಕರಿಂದ ಬಹು ಸೂರ್ವ ಕಾಲ ದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. 
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ವಿಶೇಷ ಟನ್ಫಣೆಗಳು- ರಾಘನೇಂದ್ರತೀರ್ಥರು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ 

ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ : ಜ್ಞಾ ನಿಯು ಕರ್ಮದಿಂದ ಬದ್ದ ನಾಗದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಜ್ಞಾ ನಿ 

೦ಮಾದುದರಿಂದ ಕರ್ಮಬಂಧನಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ನನಗೂ ಮುಕ್ತಿಯು ಸಿದ್ಧ ವಾದುದರಿಂದ 

ಯುದ್ಧ ಕೊಸ ಕರ್ಮವನ್ನು ನಾನು ಎಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ? ಜ್ಞಾ ನಿಗೂ ಸಹ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ 

ಹೆಚ್ಚಿನ ಆನಂದದೆ ಸಲುವಾಗಿ ಹಿಂದಿನನರು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಂದಿದ್ದಾ ರೆ. 

ಆಜ ನೀನೂ ಕರ್ಮುಮಾಡು” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಕೆ. 

ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ೨೦ ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ (ida fz afafa 

ರ7ಗಿಇರ್ಗತತತ1ತತ7) ಕರ್ಮದಿಂದ ಜನಕಾದಿಗಳು " ಪೂರ್ಣಕೆಯನ್ನು (ಮುಕ್ತಿ 

ಯನ್ನು) ಹೊಂದಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ನಿವಸ್ವಾನ್ ಮೊದಲಾದವರು 

'ರ್ಮದಿಂದೆ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ನ್ನು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಅಹರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾ ನಹೊಂದಿದವರು ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಆನಂದ ದೊರೆಯುವದಕ್ಕಾಗಿ 

ಕ್ರ್ಮು ರ ಅಸರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾ ನ ಹೊಂದದನರು ಅದನ್ನು ಹೋದಲಿಕ್ಕೆ ಕರ್ಮ 

ಲಸೋಗನನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾ Hy ಈಗ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಅಸರೋಕ್ಸ ಜ್ಞಾ ನ 

ಮಾದ ಮೇಲೆ" ಮುಮುನ್ಸುಗಳು ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಸುಖ ದೊರೆಯಬೇಕೆಂದು ಇ ಮಾಡುವ 

ಕ್ರ್ಮ. ಜನಕನಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಸರೋಕ್ಷ ಜಾ ್ವನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮವು. 

ಆದುದರಿಂದ ಪುನರುಕ್ತಿ ಜೋನವಬ್ಬ. 

ಅರ್ಜುನನು ಸಹ ಅಸರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದೆರೂ ಮಾನನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ 

ಅವನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪರಿ ಬಂದಿದ್ದ ರೂ ನ್ ಮುಕ್ತಿ ಯಲ್ಲಿ ಹೆಚಿ ಸ್ಲಿನ ಸುಖ ಹೊಂದಲು 

ಕ್ರ್ಮುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವನಿಗೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಬೊಜಿಸುತ್ತಾ ನೆ. 

ಸ್ವಶ್ಯಚ್ಛಾ ಎ" ಈ733ಾಗಗತೆ[ಕಕತತೆಕರ್ಕ್ಗ್ಶಷ1ಗ' ಇರ್ಗಿಕ1ೂ- 
rf ogg: ತಗ್ಗಾತನಭಿಕತಷಗಿತ್ದು ನ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿರುವ ಇ ಪ್ರತ್ಯಯವು 

mTeaನ್ನ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ "ಯಾರು ಪೂರ್ಣತೆ ನಡೆಯಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಾರೆ 

ಅವರು' ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಂದರೆ ಯಾರು ಅಧಿಕ ಮೋಕ್ಷ ಸುಖ ಪಡೆಯ 

ಚೀಕೌಂದು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಎಂದೆ ಅರ್ಥ (ತಾಕೆಕಸ್ಸ್ ಎಂಬ ಉದಾಹರಣೆ 

೦ರೆ೨ಮ್ನ ಕೌಮುದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ರುತ್ತಾರೆ, ಷಸ aq ಕರಗ. ಎಂದು ಅದರ ಅರ್ಥ; 

ಇತ್ರೈರ್ಥದ ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವವ ಎಂದು ಅರ್ಥ). ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು 

ವತಾಶ್ರ ಎರಡೂ ತರಹದ ಮುಮುಕ್ಷೆಗಳೂ ಇಲ್ಲಿ ಉಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

(fe sara: da wraqaad ಕಾಣಗಿಗಾ coding? 
ಲಷ ಮ! | 
 ಶೆಂಕರಾನಂದರು ಪೀ: ಪ: qf: ed ofr 

`[ರ್ಪರ್ತಾರರರಷ್ಟ ಮುಮುಫ್ಸುಗಳಿಂದ ಎಂದರೆ ಮುಕ್ತರಾದವರಿಂದ ಅಥವಾ ಮೊಚನೆ 
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ಮಾಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಇಚ್ಛಿಸುವನರಿಂದ ಎಂದ ಗರ್ಭಿತವಾದ ಣಿಜಂತ ರೂಪವು ಎಂದರೆ 
ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ರೂಪನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮುಕ್ತರೂ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮೋಚನ 
ಗೊಳಿಸುವನರೂ ಜ್ಞಾ ನಿಗಳು. ಆದುದರಿಂದ 0. M. ಸದ್ಮನಾಭಾಚಾರ್ಯರು ಬರೆದಂತೆ 
Shankarananda prefers to take the verse as referring to ihe 
full blown sage alone ಶಂಕರಾನಂದರು ಇಲ್ಲಿ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳೇ 
ನಿವಸ್ಥಿತರೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ಪ್ಲನ್ನಜ್ಞಗೀಗ: -- ಇದಕ್ಕೆ ಬರೆಯುವರು-“ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕೆಂದು ಇಚೆ ಕಸುವವರು 

ಎಂದು ಅರ್ಥನಿರುವದರಿಂದ ಅರ್ಜುನನು ಸೂಸಾರ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಜೇಕೆಂದು 
ಇಚ್ಛೆ ಸುವನನೇ ಆದುದರಿಂದ, ಮತ್ತು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಲಿಕ್ಟೇ ಉಪದೇಶವನು ಸ 
ಕೊಟ್ಟಿ ದ್ಹಾರೆಂಬ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಯೋಗ್ಯವೆಂದೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 
ಅನಿಸುವ ಸಂಭವನಿರ.ವದರಿಂದ ಮತ್ತು ಮುಮುಕ್ಷು ಎಂದರೆ “ಸಂಸಾರದಿಂದ 
ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಇಚ್ಛೆ ಸುವನು ಎಂದು ಈಗ ಅರ್ಥವು ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿರುವದರಿಂದ 
ಹಾಗೆ ಅನಿಸುವದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕನಡೆ. ಆದರೂ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಮುಮುಸ್ಟು ಎಂದರೆ 
ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಇಚ್ಛಿ ಸುನವನು ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. 
ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಬಿಡಗಡೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂದರ್ಭದಿಂದೆ 
ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕು ಎಂದ ಮೇಲೆ ಸಂದರ್ಭ ಕರ್ಮ ಬಂದದ್ದು ಇದೆ. ಆದುದರಿಂದ 
ಅರ್ಜುನನಿಗೂ ಕರ್ಮಬಂಧ ಎಂದರೆ ಯುದ್ಧ ರೂಪ ಕರ್ನುದೆ ಅನಿಷ್ಠ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ 
ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗೀತಾ | ೩೬, ೩೯, ೪೫ ರಲ್ಲಿ ಅನನ ಉದ್ದಾರಗಳಿಂದ 
ಅರ್ಜುನನು ಕರ್ಮಬಂಧದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನೇ ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಾನೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ 
ವಾಗುತ್ತದೆ.” ಎಂಬ ಈ ವಾದವು ಹುರಳಿಲ್ಲಿದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ "ಕರ್ಮಬಂಧದಿಂದ 
ಬಿಡುಗಡೆಯು' ಮುಕ್ತಿ ಗೇ ಅಲ್ಲವೇ ಬೇಕಾದದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ 
ಕರ್ಮಬಂಧವು ಸಂಸಾರ ಬಂಧದಲ್ಲಿಯೇ ಸರಿಣಮಿಸುತ್ತಿದೆ. 

ಇನ್ನು ಷದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಚಾರ -ಇದು ಸೂರ್ವ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾದ 
ವಿಷಯವನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪೂರ್ವ ಶ್ಲೊಕದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತ ನಾದ ವಷಯದ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಕೆಂಥೊಳನೆದ್ದು ದರಿಂದ ಇದಂ ಅತ್ಸೃಂ ಎಂದು ನಿರ್ಣಂಶಿ ಸುವದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿನ ಚರ್ಚೆಯಸ್ಸೇ ಪಾ )ರಂಭಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತಜೆ. ಅದು ಅನವಶ್ಯಕ. ಆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಲನಾದ ಎರಡು ನಿರ್ಣಯಗಳು ಹೊರಟವು. ಶಂಕರ ಮತೀಯರಂತೆ ಆತ್ಮನು ಜೀಹೇಂದ್ರಿಯ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಭಿನ್ನನೆಂಬ ಜ್ಞಾನವು ಮುಕ್ತಿಗೆ ಕಾರಣನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಮಧ್ವರಾಮಾನುಜರು ಮಾತ್ರೆ ಅನಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಡೋಷಗಳ್ಳಿದ ದೂರನಾದ ಸಚ್ಚೆದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜ್ಞಾ ನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕೇನಲ ತಾನು ಕರ್ಮಲೇಫ 
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ಕಹಿತನು ಮತ್ತು ಆಶಾರಹಿತನು ಎಂಬ ಜೀವನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತಿಯು 

ಸಿಗುವಜೀ ಇಲ್ಲವೇ ಎನ್ನುವದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಚಾರಿಸತೆಕ್ಕ ವಿಷಯವಾಗಿದೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ 

ಸಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ನಿಷಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ ಚರ್ಚಿಸುವದರಕಿಂತ ಓದುಗರಿಗೇ 

ಜೀವನ ಜಾ ನದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಸಿಗಬಹುದೋ ಜಾ ಸರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ 
ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗಬಹುದೋ ಎನ್ನು ವದನ್ನು ನಿರ್ಣಯಮಾಡರಿಕ್ಕೆ ಬಿಜೋಣ. 

ಶ್ರೀನಾಸ್ತವರು ತಮ್ಮ ಗೀತಾನಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ನಿರ್ಣಯಿ 

ಸಿದ್ದಾರೆ i-—In order to obtain release from the bondage of action 

the Lord advises Arjuna to follow his method of doing 

cosmic action free from attachment to fruits, as it was the 

very method which his anscestors had followed in the past. 

' The stress is on the adoration of the Avatara and not of the 

Nature-gods who work under the trigunamtic conditions for 

satisfaction of personal desire. ಹೀಗೆ ಇವರೂ ಭಗನಂತನ ಆರಾಧನೆ 

ಯಿಂದ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮದಿಂದಲೇ ಮುಕ್ತಿಯು ದೊರೆಯುತ್ತಿಡೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ 
ಪಡುತ್ತಾರೆ, 

ಅರಬಿಂಜೋರನರು ಅನತಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅರ್ಥಕೊಟ್ಟು ಎರಡು ಪ್ರಯೋಜನ 

ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ :- 5೧/1 Arobindo says 1% the Avatara 

is one who comes to ofer the way for humanity to a 

higher consciousness, In his essays on Gita he says that 

there are aspects of Divine birth, one is a descent, the 

birth of God in humanity {(Avatara) ; the other is an 

ascent the birth of man into the God head, man rising 

into the Divine nature and consciousness. (ಸರತ AT- 

ಗಳ). ೬.೨6 This new birth is the Avatara hood. and the 

upholding of the Dharma. ಮಾನವನು ಹೆಚಿ ಕ್ಟ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸ 

ಬೇಕೆಂದು ಭಗವಂತನು ಅವತಾರ ಮಾಡುಶಾ ಇನೆ. ನಂಓ215ನ. ತಮ್ಮ Essays 

on Gita ದಲ್ಲಿ “ಜೀವ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮುಖಗಳುಂಟು ಒಂದು ಅವತಾರ, ಭಗ 

ವಂತನು ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯುವದು; ಎರಡನೆಯದು ಮನುಷ್ಯ ನು ದೇನನಾಗ 

ಲಿಕ್ಕೆ ದೇವನ ಕಡೆಗೆ ಮೇಲೆ ಏರಲಿಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟುವದು (ಏರಿಕೆ) Ao Ki 

ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವದು. ಮಾನವನ ef ಜನ್ಮವೇ ಧರ್ಮವನ್ನು 

ಹಿಡಿಯುವ ಉತ್ತಮ ಅವತಾರವು. 
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ಭಗವಂತನ ಅವತಾರದಿಂದ ಅನನ ಅದ್ಭುತ ಲೀಲಾ ಚರಿತ್ರೆಗಳಿಂದ ಪ್ರ ಭಾನಿಕ 
ನಾದ ಮಾನವನಿಗೆ ತಾನು ಆತ ನೆಂಬ ಜಾ ಜಾಗೃ ತವಾಗಿ ಉಚ್ಚೆ ಆಣ 

ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿಯುವನು. ಚಕ ಸರಿಯೇ, ಆದರೆ ಇದರೊಡನೆ ಹ ಬ್ರಹ 

ಸ್ಪ ಸರೂಪನೇ ಆದುದರಿಂದ ಜೀವನು ಭಗವಂತನ ಅವತಾರದಿಂದ ತಾನೂ 

ಲಿಕ್ಕೈ ಎಚ್ಚ ರಿಯುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನು, ವ ಮಾತು ಗೀತೆಗೆ ಸಮ್ಮ: ತವಾದುದಲ್ಲ. ಆದು ಅರ 

ನಿಂದರ ತ್ತ ಜ್ಞಾನ; ಅದು ಗೀತೆಯ ಮತವಲ್ಲವೆಂಬುದು ನತಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಂದು 

ವರಸಿದಂತೆ ಸ ಸ್ವಸ್ಟವಾಗುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತದೆ 

ಲೊ. ಓಳಕರು “ಇದರಿಂದ ಕರ್ಮಕ್ಕೂ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೂ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲದ್ದ ರಿಂದ 
ಅರ್ಜುನ! ನೀನು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡು ಎಂದು ಭಗವಂತನ: ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತ 

ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದನು” ಎಂದು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಮೇಲಿನ ಓಸ್ಬಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯು 

ತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಭಗವಂತನು 

ಕ ಅದೆ ಸೈತ ತತ್ತ ವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿದ್ದ ಶೆ 

"ಐಕ್ಯಸಾಕ್ಷಾಶಾರವಾದ ಮೇಲೆ ಬ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನುಳಿದು ಎಲ್ಲವೂ ಸುಳ್ಳಾಗುವದರಿಂದ 

ಮುಕ ಗನ್ ಕರ್ಮವಿಲ್ಲ ಲೋಕ ಸಂಗ ಗ್ರಹವೂ ಇಲ್ಲನೆಂದು ಅರ್ಜುನನು ಕಡಾ 

ಅಕ್ಷೇಸವೆತ್ತುತ್ತಿದ್ದನು.. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಆಕ್ಷೇಪನೆತ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ 

ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ದ ಅಜೆ ಸೈ ತೆನಾದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲೆಂದು ಸಿದ್ಧ ವಾಗುತ್ತಜೆ 

Azchie J. Bahm ರು ತಮ್ಮ ಗೀತೆಯ ಮೇಲಿನ ಪುಶ್ತಕದಲ್ಲಿ : ಡಕ್ಕೆ: 

ತೆಗೆ ಜ್ಞ ಇದರ ಮೇಲೆ NE ಹೀಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಟ್ಟಿ ದ್ಹಾರೆ :- 

“Spontaneously and without inhibition ಸಾ ಭಾವಿಕನಾಗಿ ಇಂದ್ರಿ] 

ಯಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕೃದೆ, (ನಡೆದು ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ) ಹೀಗೆ ಲವರು ಆದಿವಾಸಿಗಳ 
ಸದು ಣಗಳನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ Lao tyu advised - *‘Act natu: 
rally. ‘* Jesus ತಗಳ ales Except you become as a little 
child, Rousseau idealised the ‘“Noble savage’’. and anthro 
pologists admire ‘‘unspoiled natives’' ' 

ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತುಗಳು ಅಡಕವಾಗಿವೆ ೧) ಪೂರ್ನೀಕರು ಕಾಡು ಆದಿ 
ವಾಸಿಗಳು; ಮುಂಡೆ ಸುಧಾರಿಸಿದಂತೆ ಸುಸಂಸ್ಕುತರಾದರು. ಮಾನವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಜ್ಜ ರು ಈ 
ಮಾತನ್ನೇ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಪಾಶಾ ಫಿ ತೃರವಾದ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೌರ್ಮತ್ಯರು 
Sd ಫ್ಲಿನಿಗಳು; ಬರಬರುತ್ತಾ ಲೌಕಿಕ ಸುಧಾರಣೆ ಬೆಳೆದಂತೆ ಜನರು ತಮ್ಮ 
ಆಂತರಿಕ ನ ತ್ತನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಈಗ ಅಂತಃ ಸಂಪತ್ತಿ ನಲ್ಲಿ ಬಡವರಾಗಿದ್ದಾ ರೆ. - ಭಗವಂತನು ಈ ವಿರಷನೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯದನನು. ಎಂತೆ ಪೂರ್ವಜರನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅರ್ಜುನನಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಪಾಶಾ ತ್ವತ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂಗಡ 



ಗೀತಾ ಗ್ರಂಥ ವಿವರಣೆ ೯ಕ್ಕಿ 

ದನರು ಅದಿವಾಸಿಯು- ಕಾಡು ಮನುಷ್ಯನೇ | ಆದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ 
ವಾದ ಸದ್ಗುಣಗಳು ಸಹಜ ವಾಗಿದ್ದವು ಆಧುನಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನು 

ಕೆಡಿಸಿ ಬಿಟ್ಟೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜದ ಸಹವಾಸದಿಂದ ಹುಡು 

ಗರು ಕೆಡುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಹುಡುಗರನ್ನು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಡಲಲ್ಲಿಡು 
ನದರಿಂದ ಅವರು ನೀತಿವಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ರೂಸೋ ಮೊದಲಾದವರು ಹೇಳು 

ತ್ತಾರೆ. ಬಾಮರು ಪೂರ್ವಜರೆಂದರೆ ಕಾಡು ಆದಿವಾಸಿಗಳೆಂಬ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿ 

ದ್ಧಾಕೆ ಇಡು ಭಗವಂತನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನಂತೂ ಅಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯ 
ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಂತೆ ಅವರ ಜ್ಞಾ ನ ನೀತಿ ಸಮಾಜ ರಚನೆ 

ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಿನವರಕಿಂತಲೂ ಬಹಳ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದರು. 

ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆ ಮಾನವ ಈಗ ಮುಂದೆ ಇದ್ದರೂ ಅವನ ಅವ 
ನತಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೀನನಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಅರನಿಂದೋರವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಅಹುದು. 

{The crown of this synthesis was in the experiment of 

the vedic Rishies some thing divine transcendent and blissful 

~Essays on Gita. 

. ಪ್ರಾಚೀನರು ಆಚರಿಸಿದ್ದು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾರಂಗತ 

ರಾದರು. ಭಗನಂತನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಾನೆ. 

ಡಿ ನ್ಹಿ. ಜಿ, ಯವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳು 

ತ್ತಾರೆ. “ಮೋಕ್ಬಾಸೇಕ್ಷಿಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಬೇಕೆಂದವರು ಕರ್ಮದ ನಿರ್ಬಂಧಕ್ಕೆ ಏಕೆ 

ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡರು ?* ಭಗವಂತನು ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ವಿವರಿಸು 

ತ್ರಾನೆಂಡು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

fx ad frat ಕಕರ್ಗರತಳಗರ್ಗ: 
ad sd qaenfe ಪರರ ಸೇರ ಢ 1140 

ಒಳ್ಳೇ ಕರ್ಮ ಯಾವದು ? ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡದಿರುವದು ಅಥವಾ ವಿರುದ್ಧ 

ಕರ್ಮ ಯಾವದು! ಹೀಗೆಂದು ಈ ಕರ್ಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾ ನಿಗಳು ಕೂಡ 

ಸಂಶಯಾದಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಯಾವ ಕರ್ಮವನ್ನು 

ತಿಳಕೊಂಡು (ಹಾಗೆ ಆಚರಿಸಿ) ಅಮುಂಗಳವಾದ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತೀಯೋ 

ಆ ಕರ್ಮವನ್ನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುವೆನು. 

ನಿಶೇಷ ಟಪ್ಪ ನೆಗಳು :-- ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಈಶ್ಟ್ಲೊ ಕ್ಕ ಸಂಗತಿ 

ಯನ್ನು ಈ WAR ಕೊಟ್ಟಿ ದ್ಧ ಕಿ: *ಭಗವಂತ ನಿನ್ನ ವಚನದಿಂದಲೆ ನಾನು 

ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತಿ ತ್ರಿರಲಿಕ್ಕೈ ಪೂರ್ವಿಕರ ಮಾತೇಕೆ ? ಎಂದು ಕೇಳಿದ ಕ್ರೈ ಭಗವಂತನು 

ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವೈಷಮ್ಯವಿದ್ದು ದರಿಂದ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕರ್ಮಾಕರ್ನುಗಳೆಂದರೆ 

ಏನು ಎನ್ನು; ವದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. 



೪೪ ಅಧ್ಯಾಯ ೪ 

ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಕರ್ಮವು ದುಜ್ಜ ೯ಯವಾಗಿದ್ದೆಂದು ಭಗವಂತೆಕು 

ಹೇಳುತ್ತಾನೆಂದು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ವಾ ಚಾರ್ಯರೂ ಇದೇ ಮಾತನ್ನೇ 

ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಆಚಾರದ ವಿಷಯ ಪ್ರಸಕ್ತನಾದಂತೆ 

ತೋರುವದಿಲ್ಲ. ಆ ಮಾತು ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಗಿ ಯಿ ತು. ಕರ್ಮಮಾಡ 

ಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು. ಈಗ ಅದರ ಸ್ವರೂಪನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವದು 

ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನು ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಜೆ ನಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. 

ಶ್ರೀಧರರು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಗಗ; 

ag fad sd ಸ. Sad, ಸೂರ್ನೀಕರು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ 
ಆಚರಿಸಿದ ಕರ್ಮವನ್ನು (ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಹೇಳಿದಂತೆ) ಅಂಧಶ್ರದೈಯಿಂದ 

ಆಚರಿಸಬಾರದು ಆದರೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕೂಡ ಚನ್ನಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ಕರ್ಮವನ್ನು 

ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಆದುದರಿಂದ ಭಗವಂತನು ಕರ್ಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ನಿಚಾರ 

ನನ್ನು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಎಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಧರರು ಕೊಡು 

ಕ್ರಿದ್ದಾಕೆ. | 

ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಪೂರ್ನೀಕರ ಉದಾಹರಣೆಯ ಅನಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲದಲ್ಲಿ 

ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಸಂಶಯ ಬಂದುದನ್ನು ಫಿವಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ 

' ಶ್ಲೋಕವು ಎಂದರೆ; ಶ್ರೀಧರರು' ಭಗವಂತನು ಹಿಂದಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ವಿಚಾರ 

ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿ, ಅದರಂತೆ ತಾನು ಕರ್ಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 

ನಿಚಾರ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ಇವೆರಡೂ ಅನವಶ್ಯಕ ರಗಳೆಯಾಗಿ ತೋರುವದೆರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಹಿಂದಿನ 

ಆಚಾರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕ್ಳೈ ಬಿಟ್ಟು ಗಹನವಾದ ಕರ್ಮದ ವಿಷಯವನ್ನು ಭಗ 

ವಂತನು ತಿಳಿಸಲು ಹೊರಬಿದ್ದಾನೆನ್ನುವದು ಹೆಚ್ಚು ಸಯುಕ್ತಿಕವಾಗುತ್ತದೆ 

ಇನೆ [ನಿ ಮತ್ತು ತತ ಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ 

ತಿಳಿಯಬೇಕು, 

ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಇಷಾಣಿ ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾ ನನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

amaf ಇಕ್ಕೆ sat arama (ಅಕರ್ಮ ಎಂದರೆ 
ಕರ್ಮವಲ್ಲದ್ದು ಜ್ಞಾ ನ ಯಾವ ಜಾ ನನೆಂದರೆ ಆತ್ಮಯಾಥಾತ್ಮ್ಯ ಜ್ಞಾ ನ). 

ಎಂದು ರಾಮಾನುಜರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, 

ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು. ಡೇಹಾದಿ ಚೇಷ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನಿರುವಿಕೆ 

ಯೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 
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ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು - ಅಕರ್ಮ ಎಂದರೆ ಹಣ ( ಔತಣ 
೫೪ -77. ಕಜೆ). ಕರ್ಮ ಮಾಡದೇ ಇರುವದು (ಅಥನಾ ನಿರುದ್ಧ ಕರ್ಮ). 

ಒಬ್ಬರೆ ಅಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಮೂರು ವಿಧವಾಗಿ ಅರ್ಥ EE ದ 
೧) ದಿಹಿತಕರ್ಮನನ್ನೂ ಸಹ ಮಾಡದೇ ಬಿಟ್ಟಿರುವದು. ಯಾವದನ್ನೂ 

ಮಾಡದಿರುವದು 

೨) ವಿಹಿತ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರ ಫಲವನ್ನು ಅಂಟಿಸಿ ಕೊಳ್ಳದಿರುವದು. 

ಮಾಡಿದರೂ ಮಾಡದವನಂತೆ ನಿಶ್ಚಿಂತನಾಗಿರುವದು. 

೩) ಮಾಡಬಾರದ ಕರ್ಮ; ಅಕಾರ್ಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥವೂ ಆಗುತ್ತದೆ. 

ಈ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕ 

ದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೀ ಸುಮ್ಮನೆ ನೆ ಇರುವಿಕೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥವು ಹೊಂದಿಕೆ ಯಾಗುತ್ತ 

ದೆಂದು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.” (ಮಹಾಭಾರತ ದರ್ಶನ) 

ಅವರು ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ೧) ಆತ್ಮನ ಜ್ಞಾನ ೨) ಮತ್ತು ಕರ್ಮ ಹೀಗೆ 

ಎರಡು ಅಂಶಗಳು ಇರುತ್ತವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಕ ಇರ್ಗಗ್ಗಾತರ್ಗಾಗ್ಗಕ wia- 

೯7 ೫೫೯೮ : x ಫಲದ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲದೆ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆಯೇ ಕರ್ಮವೆನಿಸು 

ತ್ರಿಜೆ.  ಅಕರ್ನು ಎಂದರೆ Fo ಅತ್ಮನ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾ ತ್ಹ ನವು, ದೇಸಿಕರು 

ಹೇಳುವಂತೆ ಕತೆ ಈಡಿಗ: ಕೌ: aft ET ಜಗಾ ಕರ್ಮ 
ಮತ್ತು ಆ ಕರ್ಮಗಳೆರಡೂ ಒಂದು ಕರ್ಮಯೋಗದ ಅಂಶಗಳು. ಇದನ್ನು ೧ ನೇ 

ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಎರಡನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ಕ. ಕತೆ weenrfe 

ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾ ನ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕರ್ಮವೆಂಬ ಒಂದು ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. 

ಯಾಕೆಂದರಲ್ಲಿ (ಣಿ: ard aad: after ಇ. faafod) 
ಅನೆರಡರಲ್ಲಿ ಕರ್ಮವು ಮುಖ್ಯವು ಅಕರ್ಮವು ಆದರ ವಿಶೇಷಣವಾದುದುರಿಂದೆ 

ಅಮುಖ್ಯವು. ಕರ್ಮ ಶಬ್ದದಿಂದ ಎರಡೂ ವಿವಕ್ಷಿತವಾಗಿವೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. 

ಆದರೆ ಇನೆ ಎನ್ನುವದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾ ನವೆಂಬುದು ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥವಾಗುವದಿಲ್ಲ. 

ಯಾಕೆಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಗಾಸಿ ಗಳ ನಡುವೆ ಈ 

ಬಂದಾಗ ಅದು ಯಾವದೊ ಒಂದು ತರಹದ ಕರ್ಮವಾಗಬಹುಡು; ಆದರೆ ಅದು ಬೇಕಿ 

ತರಹದ ಜ್ಞಾ ನವೆಂದೂ ಆಗಲಾರದು. ಪ್ರಭು ಕರ್ಮವನ್ನೇ ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಆದು 

ಜ್ಞಾ ನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚೆನದು ಆಗಲಾರದು. ಯಾಕೆಂದಡಿ ಮುಂಜಿ ೩೩ ನೇ ಶ್ಲೋಕದ 

ಮೇಲೆ ಬರೆದ ಇವರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ at ತೆಗ oT ೫೫ 
wat: 51 ಜ್ಞಾನಾಂಶವು ಹೆಚ್ಚಿನಡೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. (ಆದರೆ ದೇಶಿಕರು- 
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ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಇದು ಜ್ಞಾನಯೋಗನೆಂದು ಹೇಳುವದು 

ಉಚಿತನಲ್ಲನೆಂದು ನೆನಪು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ರಾಮಾನುಜರ ಮತನು 
wea: ಎಂದು ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ವಿಚಾರವಲ್ಲ. ಗೀತಾ 

ಕಾರರ ಮತದಲ್ಲಿ ಇಕೆ ಇನಿ qfrenreyನು ಎಂದು ಕರ್ಮದಕಿಂತ ಜ್ಞಾನವು 

ಹೆಚ್ಚಿನಡೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾ ನೆಯೋಗನನ್ನು ಕರ್ಮಯೋಗಕ್ಸಿಂತ 

ಕೆಳಗೆಡಬ್ಬುವದು ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. 

ಕರ್ಮವು ಅಕರ್ಮ ನಿಕರ್ಮಗಳಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಕರ್ಮವನ್ನು 
ಆಚರಿಸಬೇಕು; ಆದರೆ 374 ಮತ್ತು ಗಾತ ಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಅಕರ್ಮ 
ನೆಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿರುವದು; ನಿಕರ್ಮವೆಂದರೆ ತನ್ಪು ಕೆಲಸ, ಕರ್ಮ ಜ್ಞಾನದಿಂದ 
ನೋಸ್ಟವನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದಕೆ ಅನೆರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮೆಟ್ಟಲುಗಳಿರು 
ವದನ್ನು ಮರೆಯಕೂಡದು. 

ಈೊ. ಟಿಳೆಕರು- ಇನಾಸ ಇದು ಸತ್ನಾ ಕ, ಸಮಾಸ ಸರ್ತ್ಸ ದ ಅರ್ಥ ವ್ಯಾಕರಣ 
ರೀತಿಯಿಂದ ಅಭಾವ. ಆಥವಾ ಅಪ್ರಾಶಸ್ತ್ರ ನ ಎಂದು ಎರಡು ಅರ್ಥಗಳಾಗುತ್ತ ವೆ. 
(ಸರಳ್: ಡ್ನ ಣೆ: ಎಂದು ಆರು ಅರ್ಥಗಳಾಗುತ್ತ ನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

. ಅಭಾವ, ಭೇದ ಸಾದೃಶ್ಯ ಮೊದಲಾದವು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದವುಗಳು) ಮುಂದಿನ 
ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗನಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಈವ ಎಂದರೆ "ಕರ್ಮವನ್ನು 
ಸ್ವರೂರತಃ ಬಿಡುವದು' ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಇದು ಸನ್ಯಾಸಮಾರ್ಗೀಯರ ಕರ್ಮ 
ತ್ಯಾಗವೇ ಉದ್ದಿ ಸ್ಟವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇದು ನಿಜನಾದ ಅಕರ್ಮವಲ್ಲ ಎನ್ನುವದನ್ನು 
ಮುಂದೆ ಭಗವಂತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.” ಎಂಡು ಮುಂತಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾ ರೆ. 

ಬಾಬು 'ಅರಬಿಂದೋರವರು-.. What is the type of works by which we shall be released from the ills of life 7 No out ward distinctions need be made is the reply. No work, the world needs, be shunned, On the contrary al} actions should be done, but from a soul in yoga with the Divine, 

8 81819 subject to the workings of Nature, and her qualities (ಜೀವನದ ದುಃಖದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಗಳು ಯಾವತರಹದವು ? ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವೆಂದರೆ ಬಾಹ್ಯ ಚಿನ್ನಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿ ಗೆ ಬೇಕಾದ ಯಾವ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತುವದು ಬೇಡ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಸರೀತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ 
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ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಜೇಕು ಆದರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಲ್ಲ 

ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. (ze: ಫಾನಗಹನೆತ್ಕ) ೫ನೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು 

ಮಾಡದಿರುವದು ರೀತಿಯಲ್ಲ. ಅಗ್ರ ಬುದ್ಧಿಯ ಅಂತರ್ದ್ಯಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವನು 

ಈ ಅಕರ್ಮನೇ ಸತತ ಕರ್ಮ ಅಥವಾ ಪ ಕೃತಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಅಧೀನ 

ನಾಗುವದು ಎಂದು ಕಾಣುತ್ತಾನೆ.” ಎಂದು.ಹೇಳುತ್ತಾರೆ 

'` ಖರೆಯುವರು ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಕರ್ಮದ ಅರ್ಥವನ್ನು "ವರ್ಣ-ಕರ್ಮ' 

ಎಂದು ಮಾಡಿದರೂ ಈ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಮುಂದೆ ಕರ್ಮದ ತಾತ್ವಿಕ ವಿನೇಚನೆಯು 

ನಡೆದುದರಿಂದ ((1/ ೧೬ ರಿಂದ ೨೨ ವರೆಗೆ) ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವು ಯಾವದೇ 

ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದುದು ಯೋಗ್ಯವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ”. 

ಜ್ಞಾ ನೇಶ್ವರಿಯವರು ಮಾತ್ರ ಇದರ ಅರ್ಥನನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ :- 

“ಕರ್ಮ ಎಂದರೆ ಏನು ಅಕರ್ಮದ ಲಕ್ಷಣವೇನು ಇದರ ನಿಚಾರನನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ 

ಮಾಡುತ್ತಾ ಮೂಢರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಖೊಟ್ಟಿ ನಾಣ್ಯವು ಖರೆ ಪದಾರ್ಥದಂತೆ 

ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿ ಸುತ್ತಿಡೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಮನಸಿಗೆ ಬಂದರೆ 

ಪ್ರತಿ ಸೃಷ್ಟಿಮಾಡಬಲ್ಲ ವ:ಹಾಸಮರ್ಥರ ಕರ್ಮವು ಸಹ ನೈಷ್ಟರ್ಮ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆ 

ಮಾಡಿಕೊಂಡುದುದರಿಂದ ಸಕಾಮವೆಂದೇ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ. ಎಂದ ಮೇಲೆ ಇಂಥಲ್ಲಿ 

ಮೂರ್ವರ ಗತಿ ಏನು? ಈ ಸ್ರಶ್ನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೂರದೃಷ್ಟ್ರಿಯುಳ್ಳ ಜನರು ಸಹ 
ಮೋಸ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಂದೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಆ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಸ್ಪಸ್ಟಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ?, 

ಇವರು ಸ6ಸಣಡೆ ವೆಂದು ಮಾಡಿದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಭಗವಂತನು ಮುಂಡೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 

ಇದೇ ತಾಶ್ಸರ್ಯದಿಂದ ಇಾಶೆಇಇತಜೆ್ಸ; ಕತಕ. ಇದರ ತಾಶ್ಸರ್ಯನಾದರೂ ಇದೇ 

ಯೆಂದು ಮಧಾ ಶಾ ಚಾರ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾ ನೇಶ್ಚರಿಯವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು 

ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. 

A. ಟೆ. 88೧೧ ರು ಹೀಗೆ ಅದನ್ನು ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ +-He who (6006- 

nises on aspect of not working for rewards in working for 

rewards and an aspect of working for rewards in not working 

for rewards, he is wise"”, ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಶ್ಲೋಕದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು 

ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. 

sdoitsgefe died Md ಇ fondo: | 
ardor Mad again ofa: 1000. 

ಕರ್ಮದ (ತತ್ವನನ್ನು) ಕೂಡ ತಿಳಿಯಬೇಕು, ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಧ ಕರ್ಮದ 

(ತತ್ವನನ್ನೂ) ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಕರ್ಮ ಮಾಡದಿರುವದರ (ತತ್ತ್ವವನ್ನೂ) ತಿಳಿಯಬೇಕು. 

ಕರ್ಮದ ಜ್ಞಾ ನವು ಗೂಢನಾದುದು. 
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ವಿಶೇಷ ಟಪ್ಪಣೆಗಳು ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಮೂರು ರೀತಿಯಿಂದ ಅರ್ಥ್ರೈಸು 

ತ್ತಾರೆ ೧) ರಾ. ತೀರ್ಥರ ಗೀತಾನಿವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಹಿ; ಮೊದಲಾದವು ಸಂಚಮೀ 

ನಿಭಕ್ತಿಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. “ಒಂದನ್ನು ಉಳಿದ ಎರಡರಿಂದ ವಿವೇಚಿಸಿ ತಿಳಿಯ 

ಬೇಕು” ಎಂದು ಅರ್ಥ ಇದರಂತೆ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥವು--ಕರ್ಮವನ್ನು ಅಕರ್ಮಗಳಿಂದ 

ನಿವೇಚಿಸಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು; ಹಾಗೆ ವಿಕರ್ಮವನ್ನು ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಅಕರ್ಮಗಳಿಂದ 

ವಿವೇಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಕರ್ಮನನ್ನು ಕರ್ಮ ವಿಕರ್ಮಗಳಿಂದೆ ವಿವೇಚಿಸಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು. 

ಕರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಯುವದು ಕಠಿಣ (೨) ಕರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುನದರಿಂದ 

ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ತಿಳಿಯುವದರಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದುವಿ ಎಂದು ಜಯತೀರ್ಥರು 

ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಮದ ಸ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅಥವಾ ಕರ್ಮ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ತತ್ವವನ್ನು 

ಅರಿತು ಎಂದು ಶ್ಲೋಕದ ಕೆಳಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದಂತೆ ಕರ್ಮ ಮೊದಲಾದವುಗಳ 

ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದು ಎಂದು ಅರ್ಥ. ೩) ಆಚಾರ್ಯರ ತಾತ್ಪಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ 

saifedtee: $f ತಣ ಕರ್ಮವೂ ಕೂಡ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಆಗುತ್ತದೆಂದು 

ತಿಳಿಯಬೇಕು ವಿಕರ್ಮವೂ ಅಕಮವೂ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಆಗುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. 

ಅದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವದು ಒಂದು ರಹೆಸ್ಯವೇ [ 

ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು -“ನಿಹಿತಕರ್ಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಷಿದ್ಧ ಕರ್ಮದ 

ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನಿರುವದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಹೀಗೆ ಮೂರೂದರಲ್ಲಿ 
ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಂ: ಗ: 3: ಈ ಮೂರು ಪದಗಳ 

ಮೇಲೆ ಕಷ ಎಂಬ ಪದನನ್ನು ಅಧ್ಯಾಹಾರಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ (ಪತ್ರಾ ಎಂಬ 

ಪದವನ್ನು ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಿ) ಅವುಗಳ ಮುಂದೆ ಗಣ ಎಂಬ  ಪದನನ್ನು 

ಅಧ್ಯಾಹಾರ - ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಷಾನ; ಕಡ ಸ್ತ ಈ ರೀತಿಯಾದ 

ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗುವವು” (ಶಿನಾನಂದಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯರು) ಕರ್ಮದ 
ತತ್ವವು ಗಹನವಾದುದು ಎಂದು ಅರ್ಥ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

*“ರಾಮಾನುಜರು..“ನೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಢನನಾದುದು ಕರ್ಮ, ಅದು ನಿತ್ಯ, 

ಕಾಮ್ಯ, ನೈಮಿತ್ತಿಕ ರೂಪದಿಂದ ನಾನಾ ತರಹದ (frat) ಇರುತ್ತದೆ. ಅಕರ್ಮ 

ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾ ನನನ್ನೂ ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕರ್ಮನು ದುರ್ಜೆಯವಾದುದು * ಎಂದು 

ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಒಂದೇ ಗಹನವಾದುದು, - 

ವಿವಿಧ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಮ, ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮ, ಉದಾಸೀನ 

ಕರ್ಮ ಎಂದು ವಿಭಾಗಿಸಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಪು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಎಂದ ಮೇಲೆ 

ಕರ್ಮ ಒಂದನ್ನೇ ಬೇರೆ ಆಯ್ದು ಅದು ಗಹನನೆಂದು ಹೇಳುವದರಲ್ಲಿ ಏನು ತಾತ್ಸರ್ಯ? 

ಅದರಂತೆ ಜತೆ ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾ ನದಲ್ಲಿ ಸಹ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ 
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ವಿಭಾಗಗಳು ಶಕ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅದೂ ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕು. 

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಇನೆ ಇನೆ, ಗೀತಾನ ಮೂರೂ 

ತಿಳಿಯಲಿಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿವೆ 

ಶಿವಾನಂದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯರು ತಮ್ಮ ಗೂಢಾರ್ಥ ದೀಸಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಣ! 

ಷಭ! ಇಗ: ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಶಬ್ದವು ಉಸಲಕ್ಷಣದಿಂದ ಅಕರ್ಮವಿಕರ್ಮಗಳೆರ 

ಡನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಕರ್ಮ ವಿಕರ್ಮ ಈ ಮೂರನ್ನು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನ 
ದಿಂದ ತಿಳಿಯಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಜಾ ನೇಶ್ವ ರಿಯವರು ಈ PN 

ಹೇಳಿದ್ದಾ ರೆ.-“ಸೃಷ್ಟ್ರಿಯೊಡನೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಹುಟ್ಟನ್ನು ಇ ಕರ್ಮವೆನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು 

ಮೊದಲು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವರ್ನಾಶ್ರ ಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. 

' ಅದು ನಮ್ಮ ನಿಶೇಷನಾದ ಶಾಸೊ ್ರೀಕ್ಕ ಕರ್ಮ, ಇದೇ ವಿಹಿತ ಕರ್ಮ. ಇದನ್ನು 

ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಯಾವದು ನಿಷಿದ್ಧ ಕರ್ಮವೋ ಅದನ್ನೂ ತಿಳಿಯಬೇಕು.” 

ಅಕರ್ಮವೆಂದರೆ ಏನೆಂಬುದೆಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. 

ಆದರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಳ್ಚರ್ಗ ಇನೆ! ಗ: ಎಂದೂ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೊ ಕದಲ್ಲಿ 

' ಕಾಷಕಂಯಾ afar: ಎಂದೂ ಕರ್ಮವು ಗಹನನಾದುದೆಂದು ಎಂಡು ಸಾರೆ 

ಹೇಳುವದರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನೆ. ಕರ್ಮನೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ೧) ಚಲನಮನ, 

ಚೇಷ್ಠೆ, ಗತಿ, ಸ್ಪಂದ, ಶ್ರಮ ಎಂದು ಭೌತ. ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಬಹು ವಿಭಾಗ 
ಮಾಡುತ್ತಾ ರೆ. (೨) ಹಿಂದನ eae ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬಿದ್ದ ಕರ್ಮದ ಸೆಂಸ್ಕಾರ್ಯ 

೩) ನಾವು. ಮಾಡತಕ್ಕ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು.. ೪) ಸತ್ವ, ರಜ ತಮೋಗುಣ 

ಗಳಿಗೆ ಗಾ ಒಳ್ಳೇ ಕೆಟ್ಟ ಜಾ ಕೃತಿಗಳು ಈ ನಾನಾ ತರಹದ 

ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷ 3ರಲ್ಲಿ ಜೆ RR ನಮಗೆ "ಾನಾರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಠಿ ಯಿಂದ 

ಹಿತಿ dd ವರು ನಿಷನಾಗಿಯೊ ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ. 

ಶಂಕರಾನಂದರು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ೫೫೫7೮7 TE 

erergadaiat agfarearsd..pdfad: ಅತಿತಾಗಾಕಗತ ಹರೆಯ 
slo; ಕಷ್ aden ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಬಹಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರವರ್ತಕರು ನಾನಾ 

ತರಹದವರು ನಾನಾ ತರಹದವರು ಕರ್ಮವಿಧಿಗೂ ನಾನಾ ರೂಪವುಳ್ಳವು. ಆದುದೆರಿಂದ 

ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮದ ತತ್ವವನ್ನು ಚನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ವಿಕರ್ಮಗಳೂ 

(ನಿಷಿದ್ದ ಕರ್ಮಗಳು) ಚನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದುದೇ ! ಯಾಕೆಂದರೆ 

ಅನೇಕ ಸಂಬಂಥೆಗಳುಳ್ಳ ವಿಧಿಯಿಂದ ವಿಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ವಿಪರೀತವಾಗಿ 

ವಿಧಾವಿಸುವದೇ ನಿಷಿದ್ಧ ವಾದುದರಿಂದ ಆದು ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಕರಿಣವಾದುದು. ಇನ್ನು 

ಅಕರ್ಮ ಎಂದರೆ 'ಕರ್ನಸನ್ಯಾಸವು ಸಹೆ-ಕಾಮ ;ಕರ್ಮತ್ಯಾಗವೇ, ಕಮ್ಸ 
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ತ್ಯಾಗವೇ, ಸರ್ವಕರ್ಮಪರಿ ತ್ಯಾಗವೇ, ಕರ್ಮ ಮಾತ್ರ ಸರಿತ್ಯಾಗವೇ, ಇತ್ಯಾದಿ 

ಭೇದಗಳಿರುವದರಿಂದ ಸನ್ಯಾ ಸವೂ ಚನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯಲೇ ಜೂ ik ಸ 

ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟೂ! ಹಸಗ! ತಿಳಿಯಲಿಕೈ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಇ ಫಿ 

ಯಾವದೂ ಇಲ್ಲ. ಆದುರಿಂದ ಕೃಷ್ಣನು ಹೀಗೆ ಎರಡು ಸಾರೆ ಕರ್ಮದ ಗೂಢತ್ವ 

ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರಿ ತಾಸ ಕಂ ತೋರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಮಧ್ವಾ ಚಾರ್ಯರು 
ತಮ್ಮ ತ ರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾ ರೆ 

ಹತುತ gf ಪತ್ತಾಸಸ ಕರ್ಮವೂ ಕೂಡ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಆಗುತ್ತದೆಂದು 
ತಿಳಿಯಬೇಕು ಹಾಗೆಯೇ ವಿಕರ್ಮವೂ ನನ್ನಿಂದಲೇ (ಕೃಷ್ಣ ನಿಂದಲೇ) ಆಗುತ್ತದೆಂದು 
ತಿಳಿಯ a 

ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕರಣದ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಇದೆ. ಹಣೆ ಸ: ಹೀಗೆ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದರೆ 

ಎರಡು ಪದಗಳಾ ಸ. ಆಗ ರೆಫ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಇ ಕೈ ೫7 ಸಮಾನ ಪದದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 

ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ವಿಭಿನ್ನಪಡಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವದಿಲ್ಲೆಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ ನೇದದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ 
ಪದಗಳಿದ್ದರೂ | ಕ್ಸ ಕ ಆದದ್ದು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ೫೫7೫ ಕ್ಕ ತರಣಿ 

ಇಂದ್ರನೇ ಸರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ನ: ನಮಗೆ saa ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡು (ತೋರಿಸು) 

ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬಿಡುವದು ಏಕೆ ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ ಅನಕ್ಕೆ ಭಾಗವತನನ್ನು ಉದಾ 

ಹಂಸುತ್ತಾಕೆ. (೫1-೩ ಅಧ್ಯಾಯ), ಇಲ್ಲಿ ಆನಿರ್ಹೊತ್ರನು ರಾಜನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 
ಉತ್ತರಕೊಡುತ್ತಾನೆ. 

waiedfardfe ಕಾಳ 7 ನಗ: | 
ಕಾ] ಇ aera ೫೫ qeafs geo: ॥ 

ಕರ್ಮ ಅಕರ್ಮಗಳು ವೇದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾದ ಹೆಸರುಗಳು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. 

ವೇದಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಆತ (ಪ ಫರಮಾತ ದಂದ) ತುಂಬಿವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಜ ಜಾ ಥಿ 
ಗಳು ಸಹ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೂಸಾ, ಕೆ. 

ಸಮಾನ ವಿಷಯಕ ಶ್ಲೋಕವು ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ: ಸ 

ಸ ದೆ. ಇವು ಚ ಉಕ್ತವಾದುದರಿಂದ ವೇದಗಳು ಭಗವನ್ಮಯವಾದ. ದ 
ರಿಂದ ಇವು ಸಹ ರಹಸ್ಯಮಯವಾದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದ ರಿಂದ ಈ 
ಕರ್ಮಾದಿಗಳೂ ರಹಃ ಟಮಯನಾಗಿವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಇವು ರಹಸ್ಯಮಯನಾ?ಗವೆ. 

ಪಂಡಿತರು ಸಹ ಇಪ್ಪಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿಯರು 

ಆದುದರಿಂದ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಇದೇ ಅರ್ಥವು ಗೀತೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ 
ಎಂದು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹ್ಞಸೆ: ಇ: ಎಂದು ಬಿಡಿಸಿ ಕರ್ಮ ಅಕರ್ಮಗಳೂ ನನ್ನಿ 'ಂಡಲೇ 
(ಭಗನಂತನಿಂಡಲೇ) ಹೊರಡುತ್ತವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಕರ್ಮದ ಜ್ಞಾ ನ ನವು ತಿಳಿಯಲು 
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ಗಹೆನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಕರ್ಮ ಅಕರ್ಮ 

ವಿಕರ್ಮಗಳೂ ತಿಳಿಯಲು ಕರಿಣವಾಗಿಷೆ ಕರ್ಮ ಒಂದೇ ದುಜ್ಜೆರಯನೆಂದು ಹೇಳುವ 
ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ ಅರ್ಥಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಲಿಕ್ರೆ ಇದು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತೆ. 

ಈಗೆ ಎಂದರೆ ಬರೀ "ಕರ್ಮ ಮಾಡದಿರುವದು' ಅಲ್ಲ. ಗೀತಾ ವಿಹಾರದಲ್ಲಿ 

ಶ್ರೀವಾಸ್ತವರು **“Hಂw 1090809 the bondage of action is .the crux 

of the riddle, Gita does not advocate withdrawal from action, 

to avoid its resulting bondage, The same result can be obtained 

if one acts without attachment ‘to fruits, so inaction means 

performance of all action without any expectation of fruit, 

This is visualising in action in action, This is true sanyasa, 

such inaction is the golden rule of the wisest of men. ಇದರ 

ತಾತ್ಸರ್ಯವೆಂದರೆ ನಿಜವಾದ ಅಕರ್ಮವೆಂದರೆ ಕರ್ಮಮಾಡುವದು. ಅದೇ ನಿಜವಾದ 

ಸನ್ಯಾಸ, ಅದರಿಂದಲೇ ಕರ್ಮ ಬಂಧಕವಾಗುವದಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಹುಟು 

(ಅಕರ್ಮ, ಬಹುಜನ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಉತ್ತಮ ನಿಯಮವಾಗಿದೆ. 

The term gx means deed work or action which produces 

tendencies or impussione (Eliot Deutsch) Karma produce 

bondage to the world. 

ಡಿ ವಿ. ಜಿಯವರು. “ಕರ್ಮ ಎಂದರೆ: ವಿಹಿತ ಕರ್ಮ; ವಿಕರ್ಮ ಎಂದರೆ 
0 

ಮಾಡಿಯೂ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಹೇಗೊ ಹಾಗೆ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ ನಾಗಿರುವದು. 

ಅಕರ್ಮ ಎಂದುದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾ ಕೆ೧) ನಿಹಿತಕರ್ಮವನ್ನು 

ಮಾಡಿ ಅದರ ಫಲವನ್ನು ಅಂಟಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರುವದು ೩) ಇದಕ್ಕೆ ವಿಕರ್ಮದ ಆರ್ಥವೂ 

ಬೇಕೆ ಕಡಿಗೆ ಉಂಟು. ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನಸುಣಿವತಗಿ: ಇಲ್ಲ ೨) ನೇ ಅರ್ಥವೇ ಪ್ರಶಸ್ತ 

ನಾಡುದು” ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 

ಲೊ. ಓಳಕರು ಈ ಶ್ಲೋಕ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ಸಹಿತವಾಗಿ ಕರ್ಮ 

ವಿಕರ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಇದೇ ತರಹದ ದೊಡ್ಡ ದಾದ ಟನ ಕೃಣೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 

ಅದರ ತಾತ್ವರ್ಯ ಇಷ್ಟು "ಭೀಕಾಕಾರರು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಗೊಂದಲ 
ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸನ್ಯಾಸ ಮಾರ್ಗೀಯರು. ಸರ್ವ ಕರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವರೂಪತಃ ತ್ಯಾಗ 

ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಇಚ್ಛೆ ಸುವದರಿಂದ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿಯ ಅಕರ್ಮ ಪದಕ್ಕೆ ಜಗ್ಗಿ ಜಗ್ಗಿ 

ಅರ್ಥ ಹಚ್ಚೆ ತಮಗೆ ಅನುಕೂಲಮಗುವಂತೆ "ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಜನ್ನು. ಮೀಮಾಂಸ 

ಕರು ಯಜ್ಞ. ಯೊಗಾದಿ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮವ ನ್ನು ಇಚ್ಛೆ ಸುವದರಿಂದ ಆ ಯಜ್ಞ, 

ಯೂಗಾದಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಳಿದು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಿಕರ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯು 

ತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಅವರ ನಿತ್ಯನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳು ಸಹ ಅದರಲ್ಲಯೆ 
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ಸಮಾವೇಶ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಧರ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯು ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ಕುಡುಕಿ 

ಯನ್ನು ನೂಕುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗಿರುವದರಿಂದ ಗೀತೆ ಯಾವದಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಮವೆನ್ನುತ್ತದೆ 

ಯಾವದಕ್ಕೆ ವಿಕರ್ಮವೆನ್ನುತ್ತದೆ ತಿಳಿಯದಂತಾಗಿದೆ. ಗೀತೆಯು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮದ 

ತಾತ್ವಿಕ ದೃಷ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಈ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ. ಆಗ ನಮಗೆ ಗೀತೆಯ ದೃಸ್ಟಿ 

ಯಲ್ಲಿ ಅಕರ್ಮವೆಂದರೆನೆಂಬುದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ಕರ್ಮವೆಂದರೆ ಬರೀ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲ, 

ಅದರಿಂದಾಗುವ ಶುಭಾಶುಭಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯಾವ ಕರ್ಮಮಾಡುವ 

ದರಿಂದ ಕರ್ಮದ ಬಂಧವಾಗುವದಿಲ್ಲ ಅದು ಅಕರ್ಮವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಅಕರ್ಮವೆಂದರೆ 

ಕರ್ಮಶೂನ್ಯತೆಯು ಶಕ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಫಿಸ್ಸೆಂಗ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮವೇ 

ಸಾಕ್ತಿಕ ಕರ್ಮ. ಇದೆ ಅಕರ್ಮ. ಈ ಸಾತ್ತ್ವಿಕ ಕರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಮೇಲೆ ಉಳಿದ 

ದನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ರಾಜಸ ಎರಡು ತಾಮಸ. ತಾಮಸ 

ಕರ್ಮವು ಮೋಹದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಅದು ವಿಕರ್ಮವು. ಮೋಹ 

ದಿಂದ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವದನ್ನು ಬಿಡುವದು ಸಹ ನಿಕರ್ಮವೇ! ಅದು ಅಕರ್ಮವಲ್ಲ,. 
ಉಳಿದದ್ದು ಈಗ ರಾಜಸ ಕರ್ಮ. ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮನೆಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಕರ್ಮದ 

ಆಕರ್ಮುತ್ವ ಸ್ವ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಆ ಕರ್ಮದ ಬಂಧಕತ್ವದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 

ಅಷ್ಟಾವಕ್ರ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸನ್ಯಾಸಮಾರ್ಗೀಯನಾಗಿದ್ದರೂ- faaferefe 

qe saferecenad » dqafercfe sheer ಔಕ್ಮರ್ಗಿಇತರ್ಗಗಗೆ ॥ 
ಮೂರರ ಕರ್ಮದಿಂದ ಷರಾಜ್ಮುಖರಾಗುವದು ನಿಜವಾಗಿ (ಬಂಧಕನಾದ) ಕರ್ಮ 

ವಾಗಿದೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತರ ನಿಷ್ಠಾನು ಕರ್ಮವು ಕರ್ಮತ್ಯಾಗದ ಫಲವನ್ನು ಹೊಂದು 

ತ್ತಡೆ. | | 

ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲ ಸರಿಯೇ! ಆದರೆ ಕರ್ಮ ವಿಭಾಗ ನೋಡಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯ 
ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕರ್ಮ, ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಅಕರ್ಮ ಉಳಿದ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ 
ತಾಮಸ ಎರಡು ಭಾಗಗಳು. ತಾಮಸ ಇದು ವಿಕರ್ಮ; ರಾಜಸ ಇದು ಮತ್ತೆ ಕರ್ಮ 

ವಂತೆ. ಇದು ವಿಭಾಗ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ವಾದ ಮಾತು 
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(೧) 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಿಯಾ ರೂಪ ಕರ್ಮ 

| 

ವಿಹಿತ ನಿಷಿದ್ಧ (ತಾಮಸ) 

Re 
| | 

(ರಾಜಸ) ಕಾಮ್ಯ ಅಕಾಮ್ಯ. ಸಾತ್ವಿಕ, 

ಟಿಳಕರ ಕರ್ಮ ವಿಭಾಗ (೨) 

ಕರ್ಮ (ಸಾಮಾನ್ಯ) 

ವಜ 
| 

(ನಿಷ್ಕಾಮ) ಅಕರ್ಮ (ಸಾತಿ ಕ) ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮ 

ln 
| | 

ರಾಜಸ ತಾಮಸ, ವಿಕರ್ಮ 

(ಇದನ್ನು ಕರ್ಮ ವೆಂದೂ ಕರೆಯಬಹುದು 

ರಾ. ತೀರ್ಥರ ವಿಭಾಗ (೩) 

ETN 
| | | 
ಕರ್ಮ ಅಕರ್ಮ ನಿಕರ್ಮ 

| | | 
ಕಾಮ್ಯ ವಿಹಿತ ಕರ್ಮ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ನಿಷಿದ್ದ ಕರ್ಮ 

ಕರ್ಮದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮವೊಂದು ಭಾಗವಾಗಲಾರದು. ವಿಭಾಜಕ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ 

ಅನುಗುಣವಾಗಿ ೩ ನಿಭಾಗಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ೧-೩ ವಿಭಾಗಗಳು 

ಸರಿಯಾಗಿ ತೋರುತ್ತವೆ. ಓಳಕರ ೨) ಎರಡನೇ ವಿಭಾಗವೇ ಸದೋಷವಾಗಿ ತೋರು 

ತ್ರದೆ, 

[ 

dag ೫; oa wedfr ಇ ಕನ: | 
w fea qq qed: gee ಕಳೆತ 1161 

ತಾನು (ವರ್ಣಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಉಚಿತವಾದ) ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ 

ಸಹ ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರಕರ್ತನು ಅಲ್ಲವೆಂದು ಯಾರು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಹಾಗು ಕರ್ಮ 
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ನನ್ನು ಮಾಡದಿರುವಾಗ (ಸುಷುಪ್ತಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ) ಈಶ್ವರನು ನ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ 

ನೆಂದು ಯಾರು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ, ಅನನು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತನು- ಅನನು 

ಜ್ಞಾ ನೋಪಾಯ ಪುಳ್ಳವನು. ಅವನು ಸಮಸ್ತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವನನು 

ಆಗುತ್ತಾನೆ. 

ನಿಶೇಷ ಓಸ್ಪಣೆಗಳು - ಈ ಶ್ಲೋಕ ವು ಒಂದು ಒಗಟಿನಂತಿಡೆ ನೇಡ 

ನ್ಯಾಸರು ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಬರಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಪುಣನಾದ ಗಣೇಶನ ಸಹಾ 

ಯವನ್ನು ಕೋರಿದರು. ಗಣಪತಿಯು ಒಂದು ಕರಾರಿನಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡನು. ನನ್ನ 

ಲೆಕ್ಟಣಿಕೆಯು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಶ್ಲೋಕಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಖವಿಂದ ಬಂದರೆ ನಾನು ಬರೆಯು 

ತ್ರೇನೆಂದು ಗಣಪತಿಯು ಹೇಳಿದನು. ವೇದವ್ಯಾಸರು ಪ್ರ ಪ್ರತಿ ಸವಾಲು ಹಾಕೆ ನಾನು 

ಹೇಳಿದ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದು ಕೊಂಡು ico ಹೇಳಿದರು. ಆಗ 

ಗಣಸತಿಯ ಲೆಕ್ಕಣಿಕೆಗೆ ಬಿಗಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಗಟಿದ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು 

ವೇದವ್ಯಾಸರು ಬರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥವು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ೮೦೦೦ ಶ್ಲೋಕಗಳಿನೆ 

ಯೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕವೂ ಅಂಥ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ತೋರು 

ತ್ರದೆ, "ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಕರ್ಮವನ್ನೂ ಅಕರ್ಮದಲ್ಲಿ' ಕರ್ಮನನ್ನೂ ಕಾನು 

ಬುದ್ಧಿ ವಂತನೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದರ ಚತ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. 

ಇಂಥ ಗೂಢಾರ್ಥನಿದರಲ್ಲಿರುವಾಗ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ತಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯ 

ಕುದುರೆಯನ್ನು ಮನ ಬಂದಂತೆ ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೀತಾಕಾರರ ನಿಜನಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು 

ಶೋಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಭದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವನ್ನು 

ಇಟ್ಟು ನೋಡಬೇಕು. ಶ್ಲೋಕದ ಹಿಂದೆ ಶ್ಲೋಕದ ಮುಂದೆ ಇರವದರೊಡನೆ ಈ 

ನುಧ್ಯದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದರೆ ಅದು ಏಕರಸವಾಗಬೇಕು. ಗೀತೆಯ ತಾತ್ಪರ್ಯ 

ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ಹೆರಿಯಬೇಕು. ಎಂದರೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಅರ್ಥವು ಸರಿ. ಇಲ್ಲನಾದರೆ ನಮ್ಮ 

ಅರ್ಥ ದುಂಡು ತೂತಿನಲ್ಲಿ ಚೌಕು ಗೂಟ “ನ 0ಸಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈಶ್ಣೊ (ಕರೆ 

` ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. 

೧೫ ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತ್ಥಳ ಕತೆ ಎಂದು ಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದೆ, 

೧೬ ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮದ ವಿವರಣೆ ಮಾಡುವದಾಗಿ ಭರವಸೆ ಫೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ಯಾಕೆಂದರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಗೆ ಸಹ ಕರ್ಮವು ಒಡೆಯದೆ ಒಗಟನಾಗಿದೆ. ೧೭ ರಲ್ಲಿ 

ಕರ್ಮ ಆಕರ್ಮ ವಿಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಒಂದರಿಂದ ಮತ್ತೊ ಇೃಂದನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿ ನೋಡ 

ಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ತತ್ವ ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾ 

ಗಿದೆ. ಈಗ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಕರ್ಮ ಫು ಅಕರ್ಮಗಳ ಸ್ವರೂಸ 

ನನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. 
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ಆದುದರಿಂದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಣಗ ಕಣ 
ನಗಣ ಎಂಬ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಯಥಾರ್ಥವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಎಂದೆ 

ಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪ ಟ್ರ ಇನೆ ಅತೆ [ಗೆ ಗಳೇ ಹಿಂದಿನ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ 

ಈ ಶ್ಗೊ ೇಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸ ಎಂಡು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. 

ಈಗ ರ ಈ ಶ್ಲೋಕನನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. 

ಇವರು ಕರ್ಮವು ಆತ್ಮ] ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಗಟ ದ್ರು ಅಲ್ಲ. ಅದು ನ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸ ಸಂಬಂಧ 

ಪಟ್ಟ ದ್ದು A ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ತ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಲಾರದು. 

ಆದುದರಿಂದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಅರ್ಥವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ "- ಆತ್ಮವು ಕರ್ಮ 

ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ; ದೇಹವು ಮಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು 
ಆರೋನಿತವಾಗಿಡೆಯೆಂದಾಗಲಿ; ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮ] ನು ಆಕೋಪಿತವಾದ ಹ ಗೆ ಅಧಿ 

ಸ್ಥಾ ನವೆಂದಾಗಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ಶ್ಲೋಕದ 

ಭಾಗ ಅವರ ಅರ್ಥದ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಶತೃತ್ವನಿಲ್ಲಂದು 

ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಎರಡನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ೫೫೫೩0 ಇ ಸಗ್ಗ: ದ ಕರ್ಮ ಮಾಡ 

ದವನು ಕರ್ಮ ಮಾಡುತ್ತಾನೆಂದು ಅರ್ಥ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತವನು ಮನಸಿನಲ್ಲಿ 

ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಈ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಏನೂ ಮಹೆತ್ವನಿ 
ದ್ಹಂತೆ ತೋರುವದಿಲ್ಲ. ಅದ್ವೈತವಾದಿಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಕರ್ಮದ ಸಂಬಂಧೆನಿಲ್ಲ; ಎ 

ಕರ್ಮಗಳೊಡನೆ ಕೂಡಿದ ಪ ನ್ರಕೃ ತಿಯಂ ಮಿಥ್ಯಾ ಭೂತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದೇ ಈ 

ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಹ ಅವರಿಗೆ ಜೀವನಿಗೂ ಬ್ರ ಹ್ಮನಿಗೂ ಐಕ್ಯವನ್ನು 

ಸಾಧಿಸುವದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯಾಕಾರಕಾದ. ಸರ್ವವ್ಯವಹಾಂಗಳೂ 

ಅನಿದ್ಯಾ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆಂದು ಯಾರು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ 

ಅವರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಅವರು ಯೋಗೀ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವನರು. 

ಆದರೆ ಅಭಿನವಗುಪ್ತರು ಮಾತ್ರ ;-- ಕಾಣೆಕ್ಟ ಈಣಾಕೇಷಗ್ಲ ಕರನೇಕೆ 
ಆಕರ್ಣ ತಾನು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕರ್ತೈತ್ವವು ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಅದು 

ಕರ್ಮವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ೫೫ಣೆ್ಟ ಇ Tg sree 7೧778 ಇಗ 
fared ಈ gm ಸಗ ಅಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಎಂದ ಎರಡನೆಯವರಿಂದ 

ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಆತ್ಮನಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ವೆಂದು ಯಾರು 

ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಬುದ್ಧಿ ನಂತರು. 

ಆದರೆ ನವ್ಯ ರು ಮಾತ್ರ” ಕರ್ಮ, ಅಕರ್ಮ, ವಿಕರ್ಮ ಶಬ್ದ ಗಳು ರಾಜಸ ಸ ಸ್ವಾತಿಕ' 

ತಾಮಸ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷಸುತ್ತ ವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮಧು ಸೂದನ ಸರಸ್ವ ತಿಯ 

ವರು ಮಾತ್ರ ಈ ಕೊ ತವು. "ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬ್ರ ಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಸವನ್ನು 

ವರ್ಣಿಸುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲಿನ ಟಾ ಅರ್ಥವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ :.. 
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ವಿಹಿತವಾದ ಅಥವಾ ನಿಷಿದ್ಧ ನಾದ ಜೀಹೇಂದ್ರಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಲ್ಲಿ ತು 
ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕರ್ಮ ಶೂನ್ಯವಾದ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಆರೋಪಿಸುತ್ತೇವೆ. 
ನಾವೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತವನ್ನು ತಾನು ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಲ್ಲಿ ನಿಂತ 

ಗಿಡಗಳು ಚಲಿಸುತ್ತವೆಂದು ವೃಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗತಿಯನ್ನು ಆರೋಪಿಸಿದನು. ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ 
ಹೇಗೆ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಾಭಾವನನ್ನು ಕಾಣುವಂತೆ ಆತ್ಮನಲ್ಲಯೂ ನಸು. 
ಕಾಣುವಂತೆ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿಯೂ ಕರ್ಮಾಭಾವವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆಯೆ ದೇಹೇಂದ್ರಿ 

ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರಿಗುಣಮಾಯಾ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ. ಯಾವಾಗಲೂ ವ್ಯಾಪಾರವು 

ಇರುತ್ತಿದ್ದೆರೂ "ನಾನು ಸುಮ್ಮನೇ ಕುಳಿತಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಫಿರ್ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು 
ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿದಾಗ ಜೆನ್ನಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳು 
ಸದಾವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆಂದು ಗೋತ್ತಾದ ಮೇಲೆ (ಇತಾನೆಗಇತನೆ2. ) ಅವನು 
ಪರಮಾರ್ಥದರ್ಶೀ ಎನಿಸುತ್ತಾನೆ. 

ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡನೆ ಆರ್ಥವದೆಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಸಿಗ 

೫17ನೆ? ged ಇತಿ odo ೪ಇಗಗ್ಗಡ್ಗತ sed ತಿಲ ೫ಾಣರಗತೆ- 
ಕಲೆವ ೫ ಬು! ಯಾರ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾ ನಕ್ಕೆ ನಿಷಯವಾದ 
ಜಡ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯವಾದ ಜಗತ್ತಿ ನಲ್ಲಿ ಸದ್ರೂಸದಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನ 
ನಾದ ಘೆ ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾ ನಕ್ಕೆ ನಿಷಯನಾಗದ (ತಿಳಯಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ) 
ಸ್ವಪ್ರಕಾಶವಾದ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ 
೫೫೫೧] ಸ್ಪಪ್ರಕಾಶ ಚೈತನ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತವಾಡ ದೃಶ್ಯಪ್ರುಸಂಚನನ್ನು ಮಿಥ್ಯಾ 
ಭೂತನೆಂದು ಯಾರು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಬುದ್ದಿವಂತರು. 

ಹೀಗೆ ಇನರು ಕರ್ಮವೆಂದರೆ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯಾ ನಿಭಕ್ತಿ ಯಲ್ಲಿರುವ 
ಕರ್ಮವೆಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿ ಜ್ಞಾ ನಕ್ಕೆ ಕರ್ಮವಾದುದು ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 
ದೃಶ್ಯಸ್ರಸಂಚವು ಜ್ಞಾ ನಕ್ಕ ಕರ್ಮವಾದುದರಿಂದ ಅದು ಕರ್ಮವೆನಿಸುತ್ತ ಡೆ. ಅದಕ್ಕೆ 
ವಿರುದ್ಧ ನಾಗಿ ಜಾ ನಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗದಿದ್ದದು ಬ್ರಹ್ಮ ಚೈತನ್ಯ, ಹೀಗೆ ಶುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕಂಡಂತೆ ಬ ರ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಜಗತ್ತನ್ನು ಕಾಣುವದು ಭ್ರಮವೆನಿಸುತ್ತಿದೆ. 
ಶಂಕರಾನಂದರೂ ಈ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನೀಲಕಂಕರು ಮಾತ್ರ 
ಮಧುಸೂದನರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಿದ್ದು ಅಸಂಗತವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, 
ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಇಕಿ ಶ್ವಾ (೪-೧೫) ಇಕೆ quark (೪-೧೬) ಎಂದು 
ಕರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕೆಬ ಪ್ರಸ್ತಾಪದಲ್ಲಿ ತತ್ವಜ್ಞಾ ನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ. ರನ್ಯಾಧಕ್ಯಯಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ (ನಿಗೆ ಘಿ ೧-೪-೪ ) ಎಂದು 
ಪಾರಿಭಾಷಿಕವಾದ ಕರ್ಮವು ಇಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ಮ ಶಬ್ದಾರ್ಥವಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನೆನಪಿಡಲು 



ಗೀತಾ ಗ್ರಂಥ ವಿವರಣೆ ೧೦೭ 

ಸಹಾಯನಾಗುವ ಕೆಲವ್ರೇಂಡು ಸಂಜ್ಞೆ ಗಳು ತತ್ವನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು 

ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗಲಾರವು. ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಜಗದ ಧ್ಯಾಸವು *ಕರ್ಮಮಾಡು 

ನಾನು ಅದರ ವಿಷಯಕೆಲ್ಲ ಹೇಳುನೆನು' ಎಂಬ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡುಲಾರದು, 

ಎಂದು ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಿೀಲಕಂಠರು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಶ್ರೀಧರರು ಮಾಕ್ರ ಕರ್ಮವನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರೆ ಅದು ಅಕರ್ನು 

ವಾಗುವದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅರ್ಪಿತನಾದ ಕರ್ಮ ಬಂಧಕವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಅಕರ್ಮದಲ್ಲಿ 

ಕರ್ಮವನ್ನು ಕಾಣುವದಕ್ಕೆ ಶಂಕರರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎರಡನೆ ಅರ್ಥ 
ಕೊಟ್ಟಿ ದ್ಹಾರೆ (ಮೊದಲಿನ ಅರ್ಥದಿಂದ ತೃ ಸ್ತರಾಗದಿರಬಹುದು). ಅಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ 

ಕರ್ಮ ಮಾಡದಿರುವಲ್ಲಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಎಂದರೆ ಪಾಸನನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. 

ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ವರ ಅರ್ಥವಿನರಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿರಿ $- ೧) ನಾವು 
ಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿಯ ಗೊಂಬೆಗಳು ಮಾತ್ರ. 

ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಿಯಿಂದ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನೇ ಈಡೆರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ 
ಸಂಕಲ್ಪ ವ್ಯರ್ಥ ಅನನ ಸಂಕಲ್ಪವೇ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುವದು. ಆದುದರಿಂದ ಭಕ್ತನು 

ತಾನು ಆಚರಿಸುವ ಕರ್ನುದಲ್ಲಿ ತನ್ನೆ ಕರ್ಮ ಏನೂ ಇರುವದಿಲ್ಲೆಂದು (ಸಿಗ 
Fd) ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ನಾನು ನಿದ್ರೆ ಹೋದಾಗ ಏನೂ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ 

(ನಿ) ಆಗೆಲ್ಲ ಭಗನಂತನ ಚಟವಟಕೆಯೇ ಆಗ ತೋರುತ್ತದೆ. (ತನ 

ಗಾರರ ಇಗ aed ಗೀ: sda: ಕಡಿತ) (sedforgcead 

ತ/ತಾಇರ್ಗಗಾ2777 qa 2: ಹೆ 66೫0) 
೨) ತಾತ್ಸರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಿ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇ ಎಂದರೆ ವಿಧಿ 

ಬದ್ಧ ನಾದ ಜೀವನು, ಜೀವನಲ್ಲಿ ಕರ್ಮನಿಲ್ಲದನ್ನೂ ಆದರೆ ೫4 ದಲ್ಲಿ ವಿಧಿ ನಿಷೇಢ 

ಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಭಾಷ್ಯ 

ತಾತ್ಸರ್ಯಗಳ ಕೊನೆಯ ತಾತ್ಪರ್ಯವು ಒಂದೇ ಯಾಗಿದೆ. 

೧. 11. ಪದ್ಮನಾಭಾಚಾರ್ಯರು ಎಲ್ಲರ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ವಿಕ್ಲೆ ಸಣ 

ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತುಲನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ : 

೧) ಮಧ್ವರು ಮನುಸ್ಯನ ಎಲ್ಲ ಚಟವಟಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಹೆ 

ಭಗನಂತನ ಕೈಚಳಕವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. 

೨) ಶ್ರೀಧರರು ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮವು ಬಂಧಕವಾಗಿದೆ; ಆದುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ದೇವರಿಗೆ 

ಅರ್ಪಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಬಂಧಕವಾಗುವದಿಲ್ಲೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

೩) ನೀಲಕಂಠನು ಕರ್ಮ, ಅಕರ್ಮ, ವಿಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸಹಾಯ 

ದಿಂದ ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. 
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೪) ಶಂಕರರು ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಒಳಸಟ್ಟಿ ದ್ದ 

ರಿಂದ ಅದು (ಕರ್ಮವು) ಮಿಥ್ಯಾ. ಆದರೆ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಕರ್ಮದ ಸಂಬಂಧ 

ನೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಏನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿರುವದೂ ಸಹ ಕೊನೆಗೆ ಕರ್ಮವೇ 

ಏಥಿಸುತ್ತವೆ. 

೫) ಶಂಕರಾನಂದರೂ ಮಧುಸೂದನರೂ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ 

ಜಗತ್ತು ಆರೋನಿತನಾಗಿದೆಂಬ ಅಧ್ಯಾಸನಾದನೇ ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

೬) ರಾಮಾನುಜರು ಕರ್ಮ ಅಕರ್ಮಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿರುದ್ಧ ವಾಗಿಲ್ಲ. 
ಅಕರ್ಮ ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾ ನವು ಕರ್ಮಯೋಗದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳು 

ತ್ತಾರೆ. ಎರಡೂ ಕೂಡಿಯೇ (ಸರಸ್ಪರ ಸಹಾಯನಾಗಿಯೇ) ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ 

ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿವೆಂದು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. 
೩) ರಾಧಾಕೈಷ್ಣನ್ನರು ೨... So true non-activity is to 01656. 

1/6 inner composure and to be free from attachment 

Akarma means the absence of bondage resulting from 

work because it is done without attachment ನಿಜವಾದ ಅಕರ್ಮ 

ವೆಂದರೆ ಆಂತರಿಕ ಸಮತೆಯನ್ನೂ ಕಾಪಾಡುವದೂ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿರು 

ವದು. ಅಕರ್ಮವೆಂದರೆ ಕರ್ಮದಿಂದ ಬರುವ ಬಂಧಕತೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗುವದು; 

ಯಾಕೆಂದರೆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಅನಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. 
ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ಲೋಕದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಣ 

ಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನೃತ್ತಿಕಾರರೆಂಬ ಟೀಕಾಕಾರರನ್ನು 

ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಸಮುಚ್ಛಯ 

ವಾದಿಗಳು. ಇದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸಮ್ಮುತವಾದುದಲ್ಲ; ಜ್ಞಾ ನಕ್ಕೂ ಕರ್ಮಕ್ಕೂ 

ಅವರ ಮತದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣಿ ಸಿಗಿಕಾಯಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಕರ್ಮವು ಮನದ ಅಂಗಳವನ್ನು 

ಶುದ್ಧಮಾಡಿ ಜ್ಞಾ ನವು ಬರುವ ಮೊದಲೇ ಹೊರಟಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆಬೇಕು ಜಾ ನೋದ 

ಯವಾದ ಮೇಲೆ ಕರ್ಮವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಜ್ಞಾ ನ 

ಕರ್ಮಗಳು ಕೂಡಿ ಮನುಷ್ಯನ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಸಾಧನವಾಗುವದು ಎಂದೂ ಶಂಕರರಿಗೆ 

ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಗಲಾರದು. ಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಸಮುಚ್ಚಯವಾದವನ್ನು 

ಸುದೀರ್ಥವಾಗಿ ವಿಮರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಂದ ಮೇಲೆ ವೃತ್ತಿಕಾರರಿಗೂ ಶಂಕರರಿಗೂ 
ಕೂಡುವದು ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ವೃತ್ತಿಕಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು 
ನೋಡೋಣ. ಕಾಫ್ ಎಂಬುದು ಸೋಚಿತವಾದ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳು. ಅವು 

ಘನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವು ಪವಿತ್ರವಾದವುಗಳು; ಅವು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಗೊಡುವದಿಲ್ಲ 

ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವದರಿಂದ ಫಲವಿಲ್ಲ, ಆಕಳು ಸಹ ಹಂಡದಿದ್ದರೆ ಆಕಳು 

ಏನಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಇಣಕಿ ಇದು ಕರ್ಮ ಮಾಡದಿರುವದು; ಎಂದರೆ ಸ್ಟೋಚಿತ 
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ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸದಿರುವದು; ಇವು ನಿಜವಾಗಿ ಕರ್ಮಗಳು; ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವು 

ಬಂಧಕವಾಗಿರುವವು ಮತ್ತು ಪಾಪಕಾರಿಯಾಗಿರುವವು. ನರಕರೂಪ ಫಲವನ್ನು 

ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಬಹು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು ಶ್ರೀಧರರೂ ಮಧುಸೂದನರೂ 

ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ 

ಈ ವೃತ್ತಿಕಾರಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಗತಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. 

ಈ ವೃತ್ತಿ ಕಾರರು ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಸಮುಚ್ಚಯವಾದಿಯೂ ಅಹುದು ಚೇದಾಚೇದವಾ 

ದಿಯೂ ಅಹುದು. ಜ್ಞಾನ ಒಂದೇ ಆಗಲಿ ಕರ್ಮ ಒಂದೇ ಆಗಲಿ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು 

ಕೊಡಲಾರವು. ಆದುಡರಿಂದ ಅವರೆಡೂ ಕೂಡಿಯೇ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತ ವೆಂದು 

ಇವರ ನಾಡ. ಶಂಕರರ ಮೊದಲು ಬಂದವರು. ಈ ವಾದವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದರು. 

ಶಂಕರರ ತರುವಾಯ ಬಂದ ಕಾಶ್ಮೀರದೇಶದ ಭಾಸ್ಫರ ರಾಮ ಕಂಠ ಅಭಿನವ ಗುಪ್ತ 

ಆನಂದವರ್ಧನ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ನಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಂಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ 

ದಲ್ಲಿ ಅಸರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಡನರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕರ್ಮವು ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಅಸರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ 
ವಾದ ಮೇಲೆ ಕರ್ಮ ಕೈ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಮುಚ್ಚಯವಾದಿಗಳು ಮರಣ 

ದವರೆಗೆ ಕರ್ಮಜ್ಞಾಾನ ಸಾಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, 

ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮೂರು ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಒಪ್ಪು 

ವದಿಲ್ಲ 8 ೧) ೫ aT wed: ಸ್ವೋಚಿತ ಕರ್ಮ 
ಗಳು ಪಾನಕಾರಿಯಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬಂಧಕವಲ್ಲ; ಸ್ವೋಚಿತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸದಿ 

ರುವದು ಬಂಧಕ ಮತ್ತು ಪಾನಕರ ಎಂಬ ಜ್ಞಾ ನವು ಅಶುಭವಾದ ಈ ಸಂಸಾರದಿಂದ 

ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾರದು. ೨) ನಿತ್ಯವಾದ ಸ್ವೋಚಿತ ಕರ್ಮಗಳ ಅನು 

ಹ್ಯಾ ನದಿಂದ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ಆಡರೆ ಅವುಗಳನ್ನು 
ಆಚರಿಸುವದರಿಂದ ಫಲವಿಲ್ಲೆಂಬ ಜ್ಞಾ ನದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯು ಸಿಗಲಾರದು. ೩) ಇದ 

ರಿಂದ ಅಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮದರ್ಶನನನ್ನೂ ಅಬ್ಲಗಳೆದಂತಾಯಿತು. ಅಕರ್ಮದಲ್ಲ 

ಕರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಧಾನವೇ? ನಿತ್ಯಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ 

ಬೇಕೆಂದು ಮಾತ್ರ ವಿಧಾನವದೆ. ನಿತ್ಯಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಪಾನ ಬರುವ 

ದೆಂದು ತಿಳಿಯುವದರಿಂದ ಯಾವ ಫಲವೂ ಇಲ್ಲ. ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ 

ಬಾರದೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂಡೂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಕರ್ಮಾಕರ್ಮಗಳು 
ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ಅನುಭವಾದ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿ 

ಮತ್ವವೂ ಇಲ್ಲ ಕೃತ್ಸ್ನ ಕರ್ಮತ್ವರೂಪ ಫಲವೂ ಇಲ್ಲ ಮಿಥ್ಯಾ ಜ್ಞಾನವೇ 

ಮೊದಲು ಅಶುಭರೂನವಾದದ್ದು ಎರಡನೇ ಅಶುಭದಿಂದ ಹೇಗೆ ಬಿಡಿಸುವದು ? ಕತ್ತ 

ಲೆಯು ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಎಂದೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ 
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ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಖಂಡನ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವದಿಐ. ಬ್ರಹ್ಮ 
ಜ್ಞಾ ನದಿಂದಲೇ ಮುಕ್ತಿ ನಿಜ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಮೆಟ್ಟಲುಗಳು ಇವೆ, ನಿತ್ಯ 

ಕರ್ಮ ಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವದರಿಂದ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯಿಂದ ಜ್ಞಾ ನಕ್ಕೆ ದಾರಿ 

ಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ಪನವಿಶ್ರವೆಂಬ ಜ್ಞಾ ನವು ಕರ್ಮಾಚರಣಿಗೆ 

ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸದಿದ್ದರೆ ಪಾಸ ಬರುವದಿಲ್ಲೆಂಬ 
ಮಾತಂತೂ ಎಂದೂ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಥಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸದಿದ್ದರೆ ಪಾಪ ಬರುತ್ತ 

ದೆಂದು ಹೇಳುವ ಉಕ್ತಿಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿವೆ. ಮಧೆಸೂದನನು ಇದರ 

ಮೇಲೆ ಆಡಿದ ಮಾತಂಶೂ ಮಾತಿನ ಡೊಂಬರಾಟಿನಿದ್ದಂತೆ ಇಡೆ. "೬ ಗಂಟಿಗೆ 

ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಪಾಸ ಬರುನದಿಲ್ಲ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ 

ಮಾಡಿದ್ದು ಪಾಪವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೆಂದರೆ ಅಭಾ 

ವವು ಭಾನವನ್ನು ಎಂದೂ ಹುಟ್ಟಿ ಸುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಧಿ ನಿಷೇಧಗಳನ್ನು ವೇದವು 

ನಿಣರ್ಯಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಹಿತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸದಿದ್ದರೆ ಪ್ರತ್ಯನಾಯನನ್ನು 

ನೇಡವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕ್ಷುದ್ರ ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಅನಕಾಶವಿಲ್ಲ. 

ಇದರಿಂದ ವೃತ್ತಿ ಕಾರಂ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯು ಸರಿಯೆಂದೂ ಗ್ರಹಿಸುವದಿಲ್ಲ; ಯಾಕೆಂದರೆ 

ಬರಿ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ಪನಿತ್ರನಾದನೆಂದೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಪ್ರತ್ಯವಾಯ 

ಬರುನಡೆಂದು ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಘಟಾಟೋಪ ಏಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? 

ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ವೆಂಕಟನಾಥರು ಕತ್ತಿಯನ್ನೇ ಹಿರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆ 

ನ್ನಷ್ಟು ನೋಡೊಣ. ಪಾವ್ಲ ಈಶ್ಟರಕನ್ನ ಮಧ್ವರ 
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ತಿರಸ್ಕಾರ ಯೋಗ್ಯವಾದುದು ಎಂದು ಅತ್ಯಂತ ಹೀನವಾಗಿ ಕಾಣು 

ತ್ತಾರೆ. ಅವರ ವಾದವೆಂದರೆ ಹಿಂದೆ ೪-೧೬ ರಲ್ಲಿ ೧ ಹನ ಷಣಣ ನುತ್ತೆ 

(೪-೧೭) ರಲ್ಲಿ ಇನೆ ಇ ಕತ್ತ `ಹೀಗೆ ಈ ಎರಡೂ ಪೂರ್ವ ಶ್ಲೋಕ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಮದ ಅಭಾವನೆಂಬ ಅರ್ಥವುಳ್ಳದ್ದೇ ಕರ್ಮ ಶಬ್ದನಾದುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 

೧೮ ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಅಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಕರ್ಮಾಭಾವನೆಂದೇ ಅರ್ಥನಿರಬೇಕು. 

ಆದುದರಿಂದ ಈತನ ವೆಂದರೆ ವಿಷ್ಣುನಿನ ಕರ್ಮವೆಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡುವದು ಸರಿ 

ಯಲ್ಲ. ಮೇಲಾಗಿ af 1 ಈಗಾ ೫೫೫'ಷ್ಟ (೪-೧೩) ಎಂದು 
ವಿಷ್ಣುವೂ ಕತೃವಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ನಿಷ್ಣುವಿನ ಕರ್ಮವು ಕೂಡುವದಿಲ್ಲ. 

ನೇಂಕಟಿನಾಥರು ಮನಸಿನ ಆವೇಗದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪು ದುಡುಕಿದ್ದಾರೆ : - ಮಧ್ವಾ 
ಚಾರ್ಯರು ಆಣಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕರ್ಮವೆಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಲ್ಲ. "ಇಸಿ 

wad ೫ಳಿಗಿತಾಗೆ ag ಗಾಣಗಗಾ: ಗಗ್ಗಕರಿಗಾ ೯% 
ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ನಿನ ಕರ್ಮನನ್ನೇ ಕಂಡು ನಾನು ವಿಷ್ಣು ನಿನ ಪ್ರತಿ-ಬಿಂಬನು 
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ಮಾತ್ರ. ಆದುದರಿಂದ ನಾನು ಏನೂ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ (ast) ವೆಂದು ಯಾರು 

ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ” ಎಂದು ಅವರ ಭಾಷ್ಯ, ಇಲ್ಲಿ ಅಕರ್ನು ಎಂದರೆ ಕರ್ಮಾಭಾವನೆಂದೇ 

ತಾತ್ಸರ್ಯ. ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ; ಎಂದರೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದರೆ 

(ಅನ್ಯಥಾ ಅನುಸಪದ್ಯಮಾನತ್ವಾತ್) ಜೇಕಿ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೂಡದಿರುವದರಿಂದ 

ನಿನ್ನುವು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾದಾಗ ಕ್ರಿಯಾ 

ಶೂನ್ಯನಾದುವರಿಂದ ಆತ್ಮನು ಕರ್ತಾ ಅಲ್ಲ; ಇನ್ನು ಜಡೆ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಕರ್ತಾ ಎಂದು. 
ಹೇಳುವದು ಚೇತನನಿಗೆ ಅಗೌರವವಲ್ಲನೇ ? ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತಪ್ಪಿ ಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ 

ಕರ್ಮಮಿಥ್ಯಾ ಪ್ರಕೃತಿ-ಮಿಥ್ಯಾ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಗುಣಗಳು ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂದು ಹೇಳು 

ವದು ಗೀತೆಗಂತೂ ಸಮ್ಮತವಾದ ಮಾತಲ್ಲ; ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ಕೃಷ್ಣ ನು ಶಾನೆ 

ಕರ್ತಾ ಎಂದು ಅನೇಕ ಸ್ಕಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ತಾನು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ತಾನು 

ಕರ್ತಾ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಜೀವನಿಗೆ ಫಲದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕು ಇಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ 

ಜೀವನು ಅಸ್ವತಂತ) ಕರ್ತಾ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಕರ್ತಾ. ಆದುದೆರಿಂದ ಕರ್ಮ 

ಮಾಡಿದಾಗ ತಾನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಕರ್ತಾ ಅಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕರ್ಮವು ಇಲ್ಲ 

ದ್ದರಿಂದ ಜೀವನು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಕರ್ಮಕಂಡಂಶಾಯಿತು. ಈ ಅರ್ಥ ಸಮಂಜಸವಾ 

ದುದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಚ್ಛವೇನೂ ಇಲ್ಲ. 

gif ಇ ಹಣೆ: ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸಹೆ ಅಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಕರ್ಮದ ಅಭಾವವೆಂದೇ 

ಆರ್ಥ. ಜೀವನು ಮಲಗಿದಾಗ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ; ಆದರೂ ದೇಹದೆ ಚಟಿ 

ಪಟಕೆ ನಿಂತಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಕರ್ಮ ವನ್ನೆ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. 

ಇನ್ನು ಭಗವಂತ ನಿಜನಾಗಿ ಅಕರ್ತಾ ಎಂದು ವೇಂಕಟಿನಂಥರು ಹೇಳುವದು ಮತ್ತು 

ಆರಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣನೆಂದು ಉದಾಹರಿಸಿದ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನನು ಕರ್ತಾ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದೆ 

ಅಕರ್ತಾ ಎಂದೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅಕರ್ತಾ ಸತ್ಯ ಕರ್ತಾ ಸುಳ್ಳು ಎಂದರೆ ವಿನ 

ರೀತವೇಕೆ ಇರಬಾರದು ಎಂದು ಕೇಳಬಹುದು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆದು 

ಮುಂಡೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವದು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಲ್ಲದ ಮಾತು, ಅವನು 

ಕ್ರ್ತಾ ಅಹುದು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಲೌಕಿಕ ಕರ್ತಾ ಅಲ್ಲ ಅವನು ಅಲೌಕಿಕ ಕರ್ತಾ, 

ಈರ್ಮದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಬಹಳ ಸಾರೆ ಅವನು qarify, ರ್ಗ 

ತಗಳ ಇ೫[ fT: ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ತಾನು ಕರ್ತಾ ಇದ್ದೇ 

ಮೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇಷ್ಟು ವಿಚೆಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ವಿಮರ್ಶೆಯಿಂದ ವಿಚಾರ 

ರಂದ ಮಧ್ವರು ಅರ್ಥಹಚ್ಚಿದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ತುಚ್ಛವೆಂದು ಕರಿಯಬೇಕಾದರೆ -- 

ಷ್ಯಗಿಡರಗ್ನ ಶಸನ: ಕನಗಸಸೆತ್ತಸ್ನ - ಇವುಗಳ ಅರ್ಥದ ಸಮಾಲೋಚನೆ 
ಯೆನ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು. 
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೧) ಮಧ್ಯಾ ಚಾರ್ಯರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಚ್ಚಿ ದ್ದ ಗನ ಇ ತರ 

adh, ೫ ೮೫ ಇ ಸತತ: gad, ತೆ ATT TOT FAR 
ಕನ್ನ ಇರಕಕ್ಟ । ಅವನೇ ಜ್ಞಾನಿಯು, ಅವನೇ ಜ್ಞ್ಯಾನೋಪಾಯವುಳ್ಳ 

ವನು, ಅಶ್ವನೋಧ ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ತನಗೆ ಮಾಡ 
ಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯಗಳಾದ ನಿಖಿಲ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲವಾದ ಜ್ಞ್ಯಾನ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದು 
ನಹ ಅನನು ಕೃತ್ಸ ೩ಕರ್ಮಕೃತ್ ಎಫಿಸುತ್ತಾ ನೆ. ದೊಡ್ಡ ದಾದ ಮೋಸವನ್ನು 

ಹೊಂದುವದರಿಂದ ಆ ಇ ಎಲ್ಲವೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಾಯಿತೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾ ಬ 

ಅಂತೂ ಈ ಮೂರು 'ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ೨) ಶ್ರೀಧರರು 
ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಅಭಿಸ್ರಾಯವುಳ್ಳವರಾಗಿ 

ದ್ಹಾಕೆ. ಅವರು ನ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿ ಯುಳ್ಳವರು, ಅವನೇ ಯೋಗಿಯು, ಆ 

ಕರ್ಮಗಳ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲವೂ ಅಂತರ್ಭೂತವಾಗಿದೆ ” ಆದರೆ ಇವರು ಮತ್ತೊಂದು 

ಅರ್ಥನನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರನಗಣಸೆಸ್ಸ್ನ "ಅವನು ಯಾವ ಕರ್ಮವನ್ನು 

ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ' ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿಧಿನಿಷೇಧಗಳ ಎಲ್ಲೆಯನ್ನು ದಾಟಿರುತ್ತಾ ನೆ. 

ಆದುದರಿಂದ ಯಾನ ಸಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಸಹೆ ಅನನ ಮೇಲೆ ಏನೂ ಹರಿಣಾ 

ಮವಾಗುವದಿಲ್ಲ. 

೩) ಶಂಕರಾನಂದರು--ಕರಾಣತನೆಕ್ ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಇರ 

qed wa ಎಂದರೆ ಈ ಜ್ಞಾನಿಯು ತನ್ನ ಆತ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿ 

ಬಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೂ ನಾಶಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕ್ಷ ಕತ್ತಿರಿಸುವವನು ಎಂದು ಅರ್ಥ 

೨) ಐಕ್ಯಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲರು ಮಾಡಿದೆ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇವನೇ ಸ್ವಾಮಿ 

ಯಾದುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಇವನೇ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತಾನೆ. 

೪) ನೀಲಕಂಠರು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಹಾದಿಯನ್ನೇ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ :-ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ 

ಉಳಿದವರು. ಹೇಳುವಂತೆ ಒಂದು ವಿಧಾನವಿಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. 
೧) ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಕರ್ಮವನ್ನು ಕಾಣುವವನು ಬುದ್ಧಿ ವಂತನು; ೨: ಜಗತ್ತನ್ನು 

ಬಿಸಲ್ಲುದುರೆಯಂತೆ ಕಾಣುವವನು . Ria ಕರ್ಮನನ್ನು ನೋಡುವವನು) 
ಯುಕ್ತ ನು. ಇನೆರಡನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡವನು ಕೃ ೩ಕರ್ಮಕೃತ್ತ ತನು. ಈಶಾವಾಸ್ಯದಲ್ಲಿ 
fn ೫೧೧೪7 ಎರಡೂ ಕೂಡಬೇಕೆಂದು ತ ಜನ ಅಭಿಸ್ರಾಯದಲ್ಲ ಇದೇ 

ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ (ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಬೇಕೆಂದು. ಹೇಳುತ್ತಾರೆ). ಇನ್ನು ಎರಡನೇ 
ಬಗೆಯ ಅರ್ಥವು ಹೀಗೆ ಅಜಿ. ಈ ಮೂರು ನಿಶೇಷಣಗಳು ಬೇಕೆ ಬೇಕೆ ಆ) ಕರ್ಮ 
ಬ್ರಹ್ಮರು ಒಂದಾದರೆ ಆ ದೃಷ್ಠಿ ಯು ಹೆಚ್ಚಿ ಸ್ಸಿನದು. ಅವರು ಶ್ರರಾಣಶೆಕಕ “ಎಲ್ಲ 

ಕರ್ಮ ಮಾಡುವವರು.” ೨) ಸೂಕ ನ, ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರು (ಕಾರಣ 
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ರೂಪದಲ್ಲಿ 1; ಬಹುಕಾಲದವರೆಗೆ (ಅನಂತ ಕಾಲದವರೆಗೆ) ಅವ್ಯಕ್ತ ದೃಷ್ಟಾರರು. ಈ 
ಅರುವಿಲ್ಲದ ನಿದ್ರೆಯು ಒಂದು ಬಗೆಯ ಸುಖಾನುಭವನೇ, ಬ) ಆ.ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತವನ್ನು 
ಪೂಜಿಸುವನರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಧನಧಾನ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು 
ಪ್ರಕೃತಿ ಉಪಾಸಕರಿಗೆ ಯುಕ್ತರೆಂದು ಹೆಸರು. ಇವರಿಗೆ ಈಶಾವಾಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಸಂಭೂತಿ 

ಮತ್ತು ಸಂಭೂತಿಯ ಉಸಾಸಕಕೆಂದು ಹೆಸರು ಕ) ಇದಕ್ಕೂ ಕೆಳಗಿನ ವರ್ಗದವರು 

ಗ್ರಂಥದಿಂದೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದವರು ಬುದ್ಧಿ ವಂತರೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. 

ಲಿ 11. ಪದ್ಮನಾಭಾಚಾರ್ಯರು ಇವುಗಳ ನಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ 
ದ್ಹಾರೆ. “ಮೊದಲಿನದಾಗಿ ಈಶಾವಾಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನಿದ್ಯಾವಿ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹೇಳಿ 

ದ್ಹಾರೆ, ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಅರ್ಥವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನೇ ಬಿರುವ 
ದಿಲ್ಲ. ಶಂಕರರ ಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಅನಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಬಲ್ಲವನು ನಿತೃಲೋಕಕ್ಕೆ 

ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಬಲ್ಲವನು ಜೀವಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. 

ನೀಲಕೆಂಠರ ಪ್ರಕಾರ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಅದರ ವಿಸರೀತವೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಿದವನು 

ಬುದ್ಧಿ ಂವತನು ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಣಗ ಎನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕರ್ಮವನ್ನು ಅಕರ್ಮದಲ್ಲಿ 

(ಜಗತ್ತನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ) ಕಾಣುವವನು ಯುಕ್ತನು ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿಯ ಅನಿಡ್ಯೋಪಾಸ 
ಕನು ಇರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಯಾವ ಅದ್ವೈತಿಯೂ ಒಪ್ಪುವದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ 

ನಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ಆದೋಸಿತನೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಿದನನು ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಯು ಅನನಿಗೆ ಬರಿ ಹಿತ 
ಲೋಕವೆ ? ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಅನಿದ್ಯೆ ಉಪಾಸಕರು ಅಂಥಂತಮಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆಂದು 

ಹೇಳಿದರೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಯುಕ್ತರು ಎಂದು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾರೆ !! 
ಕೃತ್ಸ ಕರ್ಮಕೃತ್ತನು ಅಸರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾ ನ ಹೊಂದಿದೆ ಮುನಿಯೆಂದು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 

ವರ್ಣಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಜೀನಲೋಕ ಪಿತೃಲೋಕ (ಬುದ್ಧಿ ವಂತ--ಯುಕ್ತ)ಗಳನ್ನು 
ಮಾತ್ರ ಮಂತ್ರವು ಕೊಡುತ್ತದೆ”, ನೀಲಕಂಠರು ಬುದ್ಧಿ ಚಾತುರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿ 

ದರೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. 
“ಬ) ದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ (೧೪) ಹೇಳಿದ ಅವ್ಯಕ್ತ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು 

ಹೇಳತಕ್ಕ್ಟು ಶಬ್ದಗಳು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, 
ಅಂತೂ ಈಗ ಈ ಮೂರೂ ವಿಶೇಷಣಗಳೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ 

ಎನ್ನುವದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಸಮಶ್ಲೋಕಿಯಲ್ಲಿ ವಾಮನಪಂಡಿತರೂ ಆರ್ಯಾ 
ದಲ್ಲಿ ಮೋರೋಸಂತರೂ ಓವಿಸಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರೂ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಈ ಮೂರು ವಿಶೇಷಣ 

ಗಳನ್ನು ಅನ್ನ ಸ್ವಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲಾಗಿ ವಾಮನಪಂಡಿತರು ಅಕರ್ಮದ ಅರ್ಥವನ್ನು 

ಪ್ರಾಣಗಳ ತರವೆ] ಎಂದು ಮಧ್ವಾ ಚಾರ್ಯರಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾ ಕೆ. ಜ್ಞಾ ನೇಶ ರರು 

ಸಹ ಅಕರ್ಮನೆಂದಕೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ (ಸೇರೆ) ವೆಂಡೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 

ಅಚ್ಯು ತಭಾನವನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಷ್ಠಾಮತೆಯೇ ಸಿದ್ಧಿ ಸುವದಿಲ್ಲ (ಸೇಾಸೆಇಡಾಸ್ಮಾಕ್ಗತ- 

ರಕ್ ) ಆದರೆ ಜ್ಞಾ ನೇಶ್ವರರು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದೃಷ್ಠಿ ಯಿಂದ ಕರ್ಮಾಚರಣೆ ಸುಳ್ಳು 



೧೧೪ ಅಧ್ಯಾ ಯಂ 

ಎಂದು ಹೇಳುವವರು ನೈಷ್ಟರ್ಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಸುವ ಕಾರಣನೇ ಇಲ್ಲ; ಕೊನೆಗೆ 

ನಿಶ್ಚರೂಪನೇ ತಾನಾಗುವಾಗ ಭಕ್ತಿಯ ಸೋಗು ಯಾಕೆ? ಓಳಕರೂ ಮೂರೂ 

ನಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ಮ ಅಕರ್ಮಗಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇವರ 

ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಈ ಮೊದಲೇ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಕ್ಞಾಷಾತೆತಕ ಇದಕ್ಕೆ ಅರಬಿಂದೋರವರು ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾ ರೆ. The 

liberated man has the complete and total Knowledge 

(geeafeq) and does all works without any of the ristric- 

tions made by the mind (ಹಗಲ) according to the 

force and freedom and infinite power of the divine will 

within him. ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಪೂರ್ಣಜ್ಞಾನವಡೆ. (ತಾಗಿ) ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ 

ಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸು ಹಾಕುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಬಂಧಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ತನ್ನ ಅಂತರ್ಯಾ 

ಮಿಯ ಸಂಕಲ್ಪ, ಅಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪ್ರೇರಣೆಯಂತೆ ಮಾಡು 

ತ್ತಾನೆ (ಶ್ರಣಾಸತ್ರಕ್ನ) ಇದು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರರ ಗಗನ ಇ: ಸಿಕ 

ಎನ್ನುವದರಕಿಂತ ಬಹಳ ಏನೂ ಬೇರೆಯಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. 

ಅರಬಿಂಜೋರವರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕರ್ಮಮಿಮಾಂಸೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಉಸಯುಕ್ತ 

ವಾದುದು ಇದು :-- When we live tranquily poised in this self of 

impersonal wideness, then becaure that is vast calm 

and impersonal, our other little false self, our ego of action 

disappears into its largeness and we see thatit is Nature 

that acts and not we, that all action is the action of 

Nature and can be nothing else. And This Thing we call 

Nature is a universal executive power of eternal being 

in motion which takes different shapes and forms in this 

or that class of its creatures and in each individual of the 

Species according to its type of natural existance and the 

resultant function and law of its works. According to 

its nature each creature must act andit cannot act by any 

thing else Ego and personal will and desire are nothing 

more than vividly conscious forms and limited naturat 

workings of a universl force that is itsef formless and in- 

finite and for exceeds them; reason and intelligence and 

mind and sense and life and body all that we vaunt or 

take for cur own, are Nature’s instruments and creations. 



ಗೀತಾ ಗ್ರಂಥ ವಿವರಣೆ ೧೧೫ 

If the transformation to the higher spiritual nature 

cannot be effected while in the body... there must remain 

an unreconciled duality until the mortal type of existence 

drops off like a discarded shell from the spirit. But in that 

carse the gospel of works cannot be the ultimate gospel. 

Krishna must say to Arjuna “Act temporarily in this 

fashion (Karma yoga) but afterwards seek the higher way of 

renunciation’’. But on the contrary Gita has taught 

renunciation of desire. |! has spoken of the action of the 

liberated man. made ತೆ It has even insisted on doing all 

actions gaff ತಣ್ - geaadse This can only be, if the 

nature 8190೦... ೬706000765 divine. 

ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಗಳವರು -- “ಸರ್ವಕರ್ತನ ಸಂಸ್ಕೃರಣೆಯಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ 

ಅಹಂಕಾರಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವೇ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಕರ್ನುವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು 

ಎಂಬುದರ ಆಶಯವೂ ಇದೇ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಕರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರೂ ಅದು 

ನಮ್ಮು ಕರ್ಮವಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅದು ನಡೆದುದಲ್ಲವೆಂಬ ಪರಿಜ್ಞ್ಯಾನನೇ 
ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಕರ್ಮದ ನಿರೀಕ್ರಣೆಯಾಗಿಡೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ 

ಪರಿಮಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದು ಕೊಳ್ಳುವದಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ 

ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನೂ ನಾವು ಕಾಣಬೇಕು. "ಅ' ಅನ್ನುವದಕ್ಕೆ ಸರಮಾತ್ಮನೆಂದೂ ಅರ್ಥ 

ನಿರುವದರಿಂದ ಅ ಕರ್ಮವೆಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ವ್ಯಾಪಾರವೆಂದೂ ತಾತ್ಸರ್ಯವಾ 

ಗುವದು. i 

“ಅಕರ್ಮಣಿ ಚ ಕರ್ನುಯಳ' ಪರಮಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯು ಅಖಂಡವಾಗಿ ಪರಾ 

ಸೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲಣೆ ಸರ್ವದಾ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿದೆ... "ನಾವು "ಿಜ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾ ಗಲೂ ನಾವು 

ಸ್ವಪ್ನಾ ವಸ್ಥೆ ಸಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ವ್ಯಾಪಾರವು ಸರ್ವದಾ ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ 

ನಡೆಯುತ್ತಿ, ಡೆ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ವ್ಯಾಪಾ 
ರದ ಹಿನ್ನೆ ಲೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇನೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ 

ಯಿರುವದಿಲ್ಲ". 

ವಿನೇಕಾನಂದರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ- Mind 

requires to be cultured both in society and solitude. If 

the mind can maintain its equilibrium and calmness while 

engaged in a roaring battle it is seeing inaction in action, 

while one is bodily detached from the turmoils of the world 

and placed in a far off deep mountain cave if one’s mind goss 



೧೧೬ ಅಧ್ಯಾಯ ೪ 

Godward steadily and earnestly it is seeing action in inaction 

The perfectly trained alone are at their best both in solitude 

876 in $00iety."" ಮನಸ್ಸನ್ನೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿಯೂ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಎರಡೂ 

ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಬೇಕು, ಗರ್ಜಿಸುತ್ತಿ ರುವ ಘೋರ ಯುದ್ಧ ನಡೆದಾಗಲೂ ಮನಸು 

ತನ್ನ ಸಮತೆಯನ್ನೂ ಶಾಂತಿಯನ್ನೂ ಕಾಯ್ದು ಕೊಂಡರೆ ಅದು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಕರ್ಮ 

ವನ್ನು ಕೆಂಡಂತೆ ! ಜಗತ್ತಿನ ಗದ್ದೆಲದಿಂದ ದೂರನಾಗಿ ಒಂದು ದೂರದೆ ಹರ್ವಶದೆ 

ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಾಗ ಮನಸ್ಸು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟೂ ಬಿಡದಲೆ ಜೀವನ ಕಡೆಗೆ 

ಹೋಗಹತ್ತಿದ್ದಕೆ ಅಕರ್ನುದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಕಂಡ ಹಾಗೆ! ಚನ್ನಾಗಿ ಸುಶಿಕ್ಷಿತ 

ನಾದವನೇ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಲೋಕಾಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಇರುತ್ತಾನೆ”. 

ಕೃಷ್ಣನು ಅಕರ್ಮುದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರನಾಗಿದ್ದರೆ ಅರ್ಜುನನು ತೋರಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ 

ವಿರಕ್ಷ ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎದ್ದಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅವನು ಅಕರ್ಮದಲ್ಲಿ 

ಕರ್ಮದ ಉದಾಹೆರಣೆಯು. 

ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಒಂದು ವಿನೋದದ ಚಟಾಕಿಯನ್ನು ಹಾರಿಸಿ 

ದ್ದಾರೆ. “ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಂಬ ಹಿಡಿದು ಕೊಂಡು ಅದರೆ ಸೂತ್ತಲೂ 

ಒಳ್ಳೆ ತ್ವಕಿಯಿಂದೆ ತಿರುಗಿದರೆ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವ ಹೆದರಿಕೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ 

ಮನಸನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಜೀವರಲ್ಲಿರಿಸಿದರೆ. ನಿಮ್ಮ ಲೌಕಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆದರಿಕೆ 

ಇಲ್ಲದೆ ಜರಗಿಸಬಹುದು?, 

ಗಾಂದ್ಲೀಜಿಯವರು ಕರ್ಮ ಅಕರ್ಮಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ :- 
*“The action of him who though ever active does not claim 

to be the doer, is inaction; and the inaction of him who 

though outwardly avoiding action is always building castles 

in his own mind, is action: The enlightened who has grasped 

the secret of action knows that no action proceeds from him, 

al} proceeds from God and hence he selflessly remains 

absorbed in action. He is the true yogi.’ 

ಯಾವಾಗಲೂ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿದ್ದರೂ ತಾನು ಕರ್ತಾ ಅಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳು 

ವವನ ಕರ್ಮವು ಅಕರ್ಮವು; ಯಾವನು ಹೊರಗೆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೂ ತನ್ನ 

ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನೆಯ ಡುರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಅವನ ಅಕರ್ಮವು ಕರ್ಮನೆನಿ 

ಸುವದು. ಜ್ಞಾ ನಿಯು ಕರ್ಮದ ರಹೆಸ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದು ತನ್ಲಿಂದ ಯಾವ ಕಾರ್ಯವೂ 

ಹೊರಡುವದಿಲ್ಲ; ಎಲ್ಲವೂ ದೇವರಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ . ಅವನು ಸ್ವಾರ್ಥ 

ರಹಿತನಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವನೇ ನಿಜವಾದ 

ಯೋಗಿಯು”. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಬಂಗಾರದಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವು 

ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಹೋಲುತ್ತವೆಯಲ್ಲವೇ? 



ಗೀತಾ ಗ್ರಂಥ ಫಿನರಣೆ ೧೧೭ 

ಚಿದ ಸ್ಸ ವಾನಂದರ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಸರ್ಯವೂ ಮನನೀಯನದೆ : 

en ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದರೂ "ಜಗತ್ತಿ ನವನಾಗಬಾರದು. ಅವನು ತನ್ನ ಶಲೆ 

ಯನ್ನು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಟ್ಟಿ ದ್ದರೂ ಕೈಗಳ ನು ಲೋಕಾಂತದಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು 

ಬಿಟ್ಟೂ ಬಿಡದೆ ಕಾರ್ಯನಿರತನಾಗಿದ್ದಾನೆ; ಆದರೂ ನಿರಂತರ ವಿರಾಮ ಸುಖವನ್ನು 

ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಆತ್ಮ ಚರಿತ್ರೆಯಿಂದ ಭಗವಾನ” ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಜಗತ್ತಿಗೆ 

ಕನ್ನ ಕರ್ಮ ಅಕರ್ಮದ ತತ್ವ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಮಾ “ರ್ಥ ಶಿಕ್ಷಣ 

ನಡೆದ ಮನುಷ್ಯನು ತಪ್ಪು ನಾತ ದಾರಿ ಹೇಗೆ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ ಎನು ವದನ್ನು, 

ಸಾ ತ್ರರಂಭಕ್ಕೆ ಸು "(ತನ್ನ ನಡತೆಯಿಂದ) ಉದಾಹೆರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಭಗ 

ನಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಸಹಿತನಾದ ಅನನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಆತುರತೆಯು ಸರಿಯಾದ 
ದಾರಿಗೆ ತರುತ ತ್ತಡೆಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯಗಳೂ 

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನರ ಚಾತ್ರ ಗಳಿ ತುಂಬಿನೆ. ಯಾರು ಏಕಥಿಸ್ಕೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು 
ತೋಧಿಸು್ತಾ ಕೆ ಅವರು ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ನಿಜವಾದ ಯೋಗಿಗಳು, ಇಹೆ 

ನರಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ” ಚಿದ್ಭವಾನಂದರು ಕಟ್ಟಾ ಅಜ್ವೈ ತಿಗಳಾದರೂ ಭಗ 
ನಂತನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಜನಾದ ಭಾಷ್ಯಕಾರರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ 
ಅಪ ಪ್ರತ್ಯಸಃ ಕವಾಗಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಓಸಯವರು ತಮ್ಮ ಗೀತಾಸದ್ಮಃ ನಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಷೇಸನನ್ನು ಎತ್ತಿ 

ಜಾರೆ; ಬಹಳ ಮಾಮಸಿಕವಾಣ ಆಕ್ಷೇಪ ಪವಡೆ ; -- ಗೀತಾ ಇದೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ೧೭ 

ರಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಅಕರ್ಮ ವಿಕರ್ಮಗಳ ಮರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಎಲ್ಲ ಟೀಕಾಕಾ 

ರರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ೪-೧೮ ರಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಅಕರ್ಮ ಇವೆರಡರ 

ನಿನಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ೪-೧೬ ರಲ್ಲಿಯೂ ಕರ್ಮ ಅಕರ್ನು 
ಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಾರಾ mfgar: ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ೪-೧೭ 

ಗಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆ ಗಜಗಳ ಫತಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಬರೇ ಮಾತ 

ನಾಡುವವನ ಅರ್ಥಶೂನ್ಯ ಪದಪ್ರಯೋಗ (ಸಾಮಾನು-ಸುಮಾನು, ಹಾಸಿಗೆ 
ಪ್ಸಡೆ, ಹುಡುಗರು-ಗಿಡುಗರು) ಹೀಗೆ ಕರ್ಮ-ಅಕರ್ಮ-ವಿಕರ್ಮ ಎಂದು ನಿಕ 

ರ್ಸಿವು. ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ನದಪ್ರಯೋಗವೇ ಇರಬಹುದೆಂದು ಅವರ ಆಕ್ಷೇಪ, ಯಾಕೆಂದರೆ 
(ತಾಕಾರರಿಗೆ ಈ ಚಟಿವಿದ್ದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ೨-೧೧ ರಲ್ಲಿ 7ರ[ಸ್ಮತ-೫೫೫- 

ಇ ಇದೂ ಅಂತಹದೇ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. 

ಅವರು ಇದಕ್ಕೊಂದು ದಾರಿಯನ್ನೂ ತೋರಿಸಿ ಅದು ಈ ಮೊದಲಿನ ಆಕ್ಲೇಸಕ್ಕೆ 

ಸ್ಟ ಕೊಡುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ :-- ಸುಕರ್ಮವೇನು ವಿಕರ್ಮನೇನು- ಎರಡೂ 

ಉಕಗಳೇ. ಆದುದರಿಂದ ಕರ್ಮ ಬಂಧಕನಾಗದಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ; 

(ಗೆ ವಿಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಮಹೆತ್ವನೇ ಇಲ್ಲ, ಆದುದರಿಂದ ೧೭ ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಭಕ 
ರ್ಥ ಶೂನ್ಯ ಪದ ಪ್ರಯೋಗ ನಿರಬೇಕೆಂದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. 



೧೧೮ ಆಧ್ಯಾಯ ೪ 

ಮುಂದಿನ ಐದು ಶ್ಲೋಕಗಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಮದ ವಿವೇಚನೆಯೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದ 

ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಉತ್ತರ ಜೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ನೋಡೋಣ. 

ex af ಕರಗಳು ಕಾಣಾಕರಗಾಣಿಕ! ಟ 

aaifiaaeanto ಕರತ: dfed gar: 1141 
ಯಾವನ, ಎಲ್ಲ ಕೈಕೊಂಡ ಕಾರ್ಯಗಳು ಫಲೇಚ್ಛಿ ಯಿಂದ ರಹಿತವಾಗಿಯೂ 

ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ರಹತವಾಗಿಯೂ ಅನೆಯೋ ಆ ಮನುಷ್ಯ ನನ್ನು ಜ್ಞಾ ನನೆಂಬ ಅಗ್ನಿ 

ಹ ಸುಟ್ಟು ಹೋದ ಕರ್ನುಗಳುಳ್ಳ ತತ್ತ ಜ್ಜ ಹಡ. ಜ್ಞಾ ನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ತೇಪೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು 4 4ವರ್ಣಾಶ್ರಮೋಚಿತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಕರ್ತೃತ್ವ 

ಅಭಿಮಾನ ಹರಿತ್ಯಾಗ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಸರ್ವಕರ್ಮಾಚರಣೆಯ ಫಲವನ್ನು ಹೊಂಡುನ 

ದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕಾಮ ಸಂಕಲ್ಪಾದಿಗಳನ್ನೂ ಬಿಡಬೇಕಾಗುವದರಿಂದ ಇಡೀ ಕರ್ಮದ 

ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಭಗವಂತನು ನನ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ೫ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಗುಚ್ಛದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿ ಇಡು 

ತ್ತಾನೆ ಎಂದು ರಾಘನೇಂದ್ರತೀರ್ಥರು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. 

C.M. ಪದ್ಮನಾಭಾಚಾರ್ಯರು ಈಶ್ಲೊ (ಕಕ್ಕೆ ನಿನೇಚನಾತ್ಮಕವಾದ ಉತ್ತಮ 

ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ :- The last verse taught us that men 
have no independence at all in the matter of work and that 

God directs all, A grasp of this fundamental truth cools the 

ardour of Passion and ebullitions of self assertion, The 

longing desire for the fruits of the is checked and 

SUDdUEd. ಲ್ The relinquishment of the desire for fruiy 

and absence of self assertive resolve is examined in various 

aspects by the present verse and the four succeeding ones, 

ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅವರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಏನೂ 

ಸ್ವಾತಂತ್ರ ್ಯನಿಲ್ಲೆಂದೂ ದೇವರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೆಂದೂ ನಾವು ತಿಳಿದು 

ಕೊಂಡೆವು. ಈ ಮೂಲಭೂತತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಯುವಡರಿಂದ ಮನೋವಿಕಾರಗಳ 

ಸೊಕ್ಕು ಅಹಂಕಾರದ ಉಕ್ಕು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವವು. ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯ ದೀರ್ಫ್ಥನಾದೆ 

ಅಶೆಯು ನಿಗೃಹೀತವಾಗುವದು.... . ... ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯ ಪರಿತ್ಯಾಗ ' ಅಹಂಕಾರದ 

ಅಭಾವ ಇವುಗಳ ನಾನಾರೂಪಗಳನ್ನು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ 
೪ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವರು, 

ನೀಲಕಂಕರಂಥ ಕೆಲವರು ೧೯ ರಿಂದ 3೪ ರವಕೆಗೆ ೬ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಈ 

ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಧ್ವರು ಮಾತ್ರ ೧೯ ರಿಂದ ೨೩ರವರೆಗೆ ಐದು 
ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಏಕಾರ್ಥ ಪ್ರತಿಪಾದಕವಾದ ಈ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಥರರೂ 

ಇದೇ ಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. 



ಗೀತಾ ಗ್ರಂಥ ವಿವರಣೆ ೧೧೯ 

ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಜ್ಞಾ ನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೊ ಅಥವಾ ಜಿಜ್ಞಾ ಸುವಿಗೆ ಹೇಳು 

ತ್ವಾರೊ ಎನ್ನುವದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸಿದ್ಧ ನಿಗೂ ಸಾಧಕನಿಗೂ ಇರುವ ಮಹೆದಂತೆರನನ್ನು 

ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಆ ಮೇಲೆ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ಶ್ಲೋಕಳಲ್ಲಿ 

ರುನ ಉಪದೇಶವು ಜ್ಞಾ ನಿಗೋ ಸಾಧಕನಿಗೋ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬೇಕಿ 

೫ರೆ ಜನರು ಬೇರೆ ಬೇರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು-ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಮಾತ್ರ 

ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಅರ್ಥವರಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಥರಿಕರೀರಗ1೫7 *ತ್ಪಷೌಶಕಿ ಉದ್ದೇಶ 

ನಿಲ್ಲದೇ ಫಲದಾಸೆಯಿಲ್ಲದೇ ಕೇವಲ ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲನೆ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸು 

ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಉಳಿದ ಯಾವ ಕರ್ಮ 

ರಲ್ಲಿಯೂ ಆಸಕ್ತ ನಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇಂಥ ಕಾಮ ಮತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪ 

ಬಿಟ್ಟಿವನನ್ನು ಪರಮಾರ್ಥಪಂಡಿತನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಆದುದರಿಂದ ಇವನು ಜ್ಞಾನಿ 

ಯೆಂದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. 

ಶಂಕರಾನಂದರು ಮತ್ತು ಮಧುಸೂದನ ಸರಸ್ವತಿಯವರೂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ 

ನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಶ್ರೀಧರರು ಮತ್ತು ವೆಂಕಟಿನಾಥರು ಮಾತ್ರ ಈ 

ಹ್ಲೀಕವು ಸಾಧಕನಿಗೂ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾ ನಿಗೂ ಕೂಡೇ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆಂದು 

ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. (ವೆಂಕಟನಾಥರು ಗಗ: PR: CE: TEER) 

sTadsedqafaT: ೫೫೫ ಎಂದರೆ ಫಲೇಚ್ಛೈಯೆಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಯ್ಪಿದ್ದಾರೆ, 

ಕಣಣ. ಇದರ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವುಂಟು. 

ಪ್ರಯತ್ನದ ಮೊದಲು ೧) ಫಲದ ಇಚ್ಛೆ ೨) ಆ ಮೇಲೆ ಅದರ ಉದ್ದೇಶ 

ನಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ, ಇದು ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಇದೇ &ಗಣ ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಇದು 

ಕಹಣ “ಫಲದ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಮಾಡದಿರುವಡು; ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು 

ಕನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಸಾಮಥಣ್ಯನಡೆಯೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ. ಇರುವದು” ಈ ಸದಸಮುಚ್ಚ 

ಯದ ಅರ್ಥ. 

೧. M. Padmanabhacharya ರು ಪಶುಗಳನ್ನು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 

ಏನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ;ಎಡಿಗ1೧7816 fortunately are not 

subject to this agitation. They work purely on instincts. 

1160 world is in appetites and the movements necessary 

0 gratify the same for the moment. But destination between 

he equanimity of the animal and of the wiseman is clear. 

‘he former arises from mental darkness. the 18116115 the result 

f philosophy-a faith in God and an intelligent conviction 

f human fimitations. 



೧೨೦ ಅಥ್ವಾ ಯೆಳ 

Eliot Deutsch ರು ಇದರೆ ಭಾಷಾಂತರ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ :- 

Whose undertakings are all free from desire and will. 

ಅರಬಿಂದೋರವರು ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ :-- Where there is not the 

personal egoism of the doer desire becomes impossible... 

The real doer is the Lord himself ‘and 811 glory belongs to a 

form of his Shakti missioned in the nature and not to 

the human personality. 

ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು... ಬುದ್ಧಿ ಪೂರ್ವಕ ಉದ್ದೇಶ ಕಥನವು ಪ್ರವೃತ್ತಿ 

ಯನ್ನು ಕುರಿತು ಕಾರಣವೆಥಿಸುತ್ತದೆಂಬುದು ನಿಜ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿ 

ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಹುಟ್ಟುವದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಫೃಘಳಣ ದ ಅರ್ಥ ಬೇರೆಯಾಗಿರಬೇಕು. 

Tar dais sear wig waded dpe ಇದನ್ನು 
ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು ವ್ಯತ್ಸತ್ತಿ ಪೂರ್ವಕನಾಗಿ ಹೀಗೆ ನಿರ್ವಚನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

₹771೫ ಕರ್ಕೌಸಗಿಹಾಗಿಇಗರ್ಗಗಳಗ ಇತರ ೪೫ Sed ೫೧೯೫೫೫] 

ಕಣ್ಣ ಕಳ: agi: ೫೧೫೫: ಕರೌಸಾಕೆ me spf ಡೆ 
amend ofa ಈಗೆ ಹೀಗೆ ಆತ್ಮನೇ ದೇಹರೂಪದಿಂದ ಪರಿಣತನಾಗಿ 

ದ್ಹಾನೆಂದು ಅಥವಾ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಕೃತಿ ಗುಣಗಳಾದ ಸತ್ವ ರಜ ತನೋಗುಣಗಳು 
ಆತ್ಮನಭ್ಲಿನೆಯೆಂದು ಭ್ರಮಿಸುನದು ಸಂಕಲ್ಪವು. ಆದುದರಿಂದ ಜ್ಞಾ ನಿಯು ಫಲೇಚೈ 

ಯನ್ನು ಬಿಡುವನು ಮತ್ತು ದೇಹವು ಆತ್ಮನೆಂದು ತಿಳಿಯುವದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮನು ದೇಹದಿಂದ 

ಭಿನ್ನನೆಂಬ ಜ್ಞಾ ನವು ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತದೆ. 

ಆದರೆ ಕಾಮಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಉಸಯೋಗಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕಾಮದಂತೆ 

ಸಂಕಲ್ಪವೂ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ 

ವೃತ್ತಿ ಯಾಗಿರಬೇಕು. ದೇಹವೇ ಆತ್ಮನೆಂಬ ಭ್ರಮವು ಈ ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವದಿಲ್ಲ. 

ಆದರೆ ದೇಶಿಕರು ಎತ್ತಿದ ಆಕ್ಷೇಪವು ಸರಿಯಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ. ಆ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು 
ಬಿಟ್ಟಿರಿ ಯಾನ ಕೆಲಸವೂ ನಡೆಯುವದಿಲ್ಲವೆನ್ನುವದು ಮನೋಧರ್ಮವನ್ನು ಅರಿತವರಿಗೆ 

ಹೊಸದೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಆದರೂ ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದರೆ 

ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ವರ್ಜಿಸುವದೆಂದರೆ ಅನಶ್ಯ ಪೂರ್ವಭಾನಿಯಾಗಬೇಕಾದ ಉದ್ದೆ ಶ್ಯಕಥನ 

ವನ್ನು ಬಿಡುನದಲ್ಲ; ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವಿತುಕೊಂಡ ಅಹೆಂಕಾರವನ್ನು ಬಿಡುವದು 

ಎಂದು ಅರ್ಥ, ಅಹಂಕಾರ ಪರಿತ್ಯಾಗಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಭಾರವನ್ಕೂ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ 

ಹಾಕಿ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ 
ತೊಂದರೆಯೂ ಬರುವದಿಲ್ಲ. ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಆತ್ಮನೂ ಭಗನಂತನು 

ಒಂಡೆನ್ನುವದಿಲ್ಲ; ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ *ಪ್ರಪತ್ತಿ'ಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. “ಆತ್ಯಂತಿಕ ಭಕ್ತಿ 
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: ಸ್ವೈರೂಪವಾದೆ ಪ್ರಪತ್ತಿಯು ಪಾನಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಆತ್ಮನು ದೇಹದಿಂದ 

ಭಿನ್ನನೆಂಬ ಜ್ಞಾನವು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸುಡುತ್ತದೆ ? (ಅದನ್ನು ಪ್ರಪತ್ತಿಯು 

ಮಾಡುತ್ತದೆ) ಎಂದು 0.11. ಸದ್ಮನಾಭಾಚಾರ್ಯರು ಮರುಸವಾಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಮೇಲಾಗಿ ಅವರು ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾ ನ ಕರ್ಮಗಳು ಸ ಭಿನ್ನ ದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿತ 

ವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿ ಈಗು ಅದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಶ್ಲೋಕವು ತಿಳಿಸಿ 

ಹೇಳುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮ ದೇಹಗಳ ವಿವೇಕನಿಂದ ಜ್ಞಾ ನ ಕರ್ಮಗಳು 

ಒಂದೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸರಿಣಮಿಸುತ್ತಿ ದೆನ್ನುವದನ್ನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿನೇಚಿ 

ಸುತ್ತಿದೆ? ಎಂದು ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಟೀ ಸವಾಲು. 

ಚಿದ್ದ ವಾನಂದರು ಬಹುಸಾ ರೆಸ್ಯವಾಗಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಟಿಪ್ಪಣೆ 

ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ Action 8008166 by design and desire has the 

power to bind the doer. But if the doer of action assumes 

the attitude that all actions emanate from iswara and 

whatever takes place through him asa mere instrument is 

all the glory of the Lord, is not bound by actions AS ಡಿ 

burnt string may retain its form butis unfit for tying, the 

doings of the yogi do not bind him.’ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಸಹ ಇದೇ 

ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ‘Therefore those who 

do the duty lies nearest without desire and scheming for 

the fruit of the action may be said to have burnt up 

their actions in the fire of wisdom. 

ಈಗ mafia de = ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಫಗ ವೆಂದರೆ ಜಗತ್ತು 

ಮಿಥ್ಯಾ ಎನ್ನುವ ಜ್ಞಾನವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಗಳವರು ಇದರ ಮೇಲೆ 

ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ :--ಪ್ರಪಂಚವಾಗಲೀ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಕರ್ಮನಾಗಲೀ 

ಅಸತ್ಯಮೆಂಬ ವಿಚಾರವು ಭಗನದ್ದೀತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಿರೂಪಿತವಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ. 

ಗೀತೆಯು ಹೆಣ್ಣೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಬೋಧಿಸಿದ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ 

ಏರೋದಧಿಯೂ ಆಗುವದು, ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದವನಿಗೂ ಗೀತೆಯು 

ಕರ್ತವ್ಯದ ಬೋಧೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಡೆಯಿಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.” ಮುಂದೆ 

ತಿಳಿಯಶಕ್ಕವನಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವದು ಇದೇ ಜ್ಞಾನವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಕರ್ಮವೆಂದರೆ ಜ್ಞಾ ನದಿಂದ ಸುಡಲ್ಪಡುವ ಕರ್ಮವು; ಅದು 

ಶಿಂದಿಫಿ೦ದ ಕೂಡಿಬಿದ್ದ ಕರ್ಮವು. 

ಆದರೆ ಜ್ಞಾ ನವೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞ್ಯಾನ, ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಅಸರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾ ನ 

ಬರಬೇಕೆಂದು ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಕರ್ಮನೆಂದರೆ ಈಗ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಗಳ ಸಮೂಹ; 
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ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮದ ಸಂಚಯವಲ್ಲ. ಇಲ ವೆಂಬ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಪ್ರಯೋಗದ ಸಹಜ 

ನಾದ ಅರ್ಥವೆಂದರೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ತ್ರೆ, ಪಾವಿತ್ರ್ಯ ತೆ. ಆಗ ಇನೆಂಡು ಸಮಾಸಗಳ ಅರ್ಥನ್ರು 

ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿದೆ. ರಾಘಶೆಂದ್ರ ರು ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೀಗೆ 

ಸ್ಪಷ್ಟ ಗೊಳಿಸಿದ್ದಾ ರ 

ಇಗ: ಎಂದರೆ ಕೈಕೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ಇಚ್ಛಾಸಂಕಲ್ಪಗಳಿಂದ ಹೀನ 

ವಾಗಿರಬೇಕು, ಇವು ಉಳ್ಳವನು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳು ದಗ್ಗ ವಾಗಿರಬೇಕು 

ಎಂದರೆ (aca aT dee ಕಾಣ್ ೫75588 ಹಗ!ಇ778- 
ಕ್ಯಾಷ್ marian) ಹರಿಯೇಸ್ವ ತಂತ್ರವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ 

ಎಂದು ತಿಳಿದು ಆ ಮೇಲೆ ತಾರು ಸ ತಂತ್ರ) ' ಕರ್ತಾ ಅಲ್ಲವೆಂಬ ಜಾ ನ ನವುಳ್ಳ ವನ ಕರ್ಮನೇ 

ಜ್ಞಾ ನಾಗ್ನಿದಗ್ಧ ಕರ್ಮವು. 

ಲೊ. ಟಳಕರು ಜ್ಞಾ ನದಿಂದ ದೆಗ್ಗ ವಾದ ಕರ್ಮವುಳ್ಳವನು' ಎಂದರೆ ಕರ್ಮ 

ಬಿಟಿ ಸವನು ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ; ಆದರೆ ಫಲೇಚಿ ಸ್ಸೈಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಮ ಮಾಡುವವನು 

ಎಂದು ಅರ್ಥ ಇದೇ ಅರ್ಥವನ್ನೈ ಮುಂದಿಸೆ ಶ್ಣೊ (ಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ 

ಭಗನಂತನು, ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ಪ್ರಭುಪಾದರು. ಈ ಎರಡೂ ಸಮಾಸಗಳಿಗೂ ಕೂಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ 

ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 8-7೧9 person in Krishna-Consciousness is devoid 

of all kinds of senses-gratificatory propensities (41731417) 

- for he has burnt up the reactions of his work by perfect 

Knowledge of his constitutional position as the eternal 

servitor of the supreme personality ‘of Godhead. ದೈನಿೀ 

ಶಾಸನ ಬದ್ಧವಾದ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವೆಂದರೆ ಭಗವಂತನ ನಿತ್ಯ ಭಕ್ತ ನಾಗಿರುವಡೆಂಬುದನ್ನು 

ಯಾವನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೋ ಅನನ ಕರ್ಮಗಳು ಜ್ಞಾ ನದಗ್ಧ ನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ಖರೆಯನರು “೪-೧೯ ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ "ಜ್ಞಾನಾಗ್ಲಿಯಿಂದ ಯಾನನ ಕರ್ಮ 

ಗಳು ಭಸ್ಮವಾಗಿ ಹೋಗಿವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ಕ್ರಿಯಮಾಣ ಕರ್ಮಗಳು 

ಯಾಕೆಂದರೆ ಇನೇ ಇದೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಣಗಳ ಣಗ: ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಲಿ ವೆ. ಈ 

ಕ್ರಿಯಮಾಣ ಪೈಕಿ ಅತ್ಯುತ್ಕಟ ಕರ್ಮಗಳು ಇದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅನುಭನಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. 

ಉಳಿದವುಗಳು ಸಂಚಿತದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಭೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. 
ಆದರೆ ಕ್ರಿಯಮಾಣ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅನಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರೆ ಅವು ಬಂಥಕವಾ 
ಗುವದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 
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ರಕ ಮಹಾದೇವ ದೇಸಾಯಿಯವರು--'"£timologically means 

one who has attained self realisation. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವನು. 
ಆದರೆ ಈಗ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವು ಈ ಉಚ್ಚ ಸ್ನಾನದಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದೆ,” ಎಂದು 

ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ಜ್ಞಾ ನೇಶ್ವರೀಯವರು “ಯಾವನಿಗೆ ಕರ್ಮಮಾಡುವದರಲ್ಲಿ ಬೇಸರವೇ ಇಲ್ಲ; 

ಅದರಂತೆ ಕರ್ಮಫಲದಲ್ಲಿಯೂ ಆಸಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು "ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡು 

ವೆನು; ಕೈಕೊಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಬಿಡುನೆನು' ಈ ತರಹದ ಸಂಕಲ್ಪದ 

ಮೈಲಿಗೆಯು ಯಾನನ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುವದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾರು ಜ್ಞಾನರೂಪಿ 
ಅಗ್ನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳ ಆಹುತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿ ದ್ದಾನೆ ಆ ಮನುಸ್ಯನೆಂದರೆ ಪತ್ಯಕ್ಷ 

ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಎಂದು ನೀನು ತಿಳಿ”. ಎಂದು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಭಾವಾನುವಾದವನ್ನು 

ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಒಂದು ಆಜ್ಞಾ ನಿಯನ್ನು 
*ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು ತಿಳಿ ಎನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಡಗಳೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತ್ಯುತ 

"ಸಂಡಿತ'ನೆಂದು ತಿಳಿ ಎಂದು ಭಗವಂತನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಎರಡನೆ ಮಾತು- “ಎಲ್ಲ 

ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅಗ್ನಿಗೆ ಆಹುತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ; ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾನಿಯು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು 

ಬಿಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಅರ್ಥನಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ "ಯಾವನಿಗೆ ಕರ್ಮ 

ಮಾಡುವದಲ್ಲಿ ಬೇಸರವೇ ಇಲ್ಲ' ಎಂಬುದೇ ಪ್ರಮಾಣ. 

cea ಇರೆಇಕ[ತಳ ೧೯೯೮೯೮೫1 0೪೫: । 
adoafasgensfe de ಗರ್ಗಣಲಿಗಿ ೫: | qo ॥ 

ಕರ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಫಲದಲ್ಲಿಯೂ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿರಂತರವೂ ಅಲ್ಪ 

ಬುದ್ಧಿ ಯುಳ್ಳ ವನಾಗಿ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸದೇ, ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾದರೂ 

ಅವನು ಯಾವ ಕರ್ಮವನ್ನೂ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. 

ವಿಶೇಷ ಓಪ್ಪಣೆಗಳು :- 
ಹೋದ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಮವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು, ಅದರ 

ಜೊತೆಗೆ ಅಹಂಕಾರವನ್ನೂ ಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಭಗವಂತನು ಸೂಚಿಸಿದನು. ಈಗ ಅದೇ 

ಮಾತನ್ನೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಡಿಸುತ್ತ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಫಲದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡಬೇ 
ಕೆಂದು ಭಗವಂತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಾಗ ಮನು 

ಷ್ಯನು ಅದರ ಸಾಧನಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಅದರ ಫಲದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು 

ಉದ್ವಿಗ್ನವಾಗ ಹತ್ತಿದರೆ ಎಂದೂ ಅವನಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಜೊರೆಯುವದಿಲ್ಲ. ಇನವೆಲ್ಲಗಳ 
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯರ ಮೇಲೆ ಅನಲಂಬಿಸಿದರಂತೂ ಮನಸ್ಸಿನ ತಳಮಳಕ್ಕೆ ತಡೆಯೇ 

ಇಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತದೆ. 
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ರಾಘವೇಂದ್ರರು oar 7 ಹಣೆ qeedq fod 

ಫೆ etait “TET । ಒಂಜಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕಾಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಬಿಡುವ 

ಮಾತ್ರದಿಂದ ಕರ್ಮಯೋಗವು ಪೂರ್ಣವಾಗುವದಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಫಲ 

ದಲ್ಲಿಯೂ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎಂದರೆ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಕಲ್ಪನೆಯು 

ಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ. "ನಿತ್ಯ ತೃಪ್ತ ನಿರಾಶ್ರಯ' ನಿಡ್ನೇನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಇದು 
ಜ್ಞ್ಞಾನಾಕಾರ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿತ್ಯ ತೃಸ್ತನಾಗಿರುವದು ನಿರಾಶ್ರಯನಾಗಿರುವದು ನಾವು 

ಸೆಂಪಾದಿಸ ಬೇಕಾದ ಗುರಿ (ಸಾಧ್ಯ) ಆದರೆ ಈ ಆಕಾರದ ಜ್ಞಾ ನವು ಸಾಧನನೆನಿಸು 

ತ್ತದೆ, "ನಾನು ಸ್ವರೂಸದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹಾಗೆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಿಯು ಆಡು 

ದರಿಂದ ಫಿತ್ಯತೃಪ್ತನು ನಿರಾಶ್ರಯನು' ಎಂದು ಯಾನಾಗಲೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 
"ಪಗ ಅಜ್ಜಾ ನನಿರುವದರಿಂದ ನಾನು ಹಾಗೆ ತೋರುವದಿಲ್ಲೆಂದು ಸಮಾಧಾನ ತಂದು 

ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾನು ಭಗನಂತನಂತೆ ನಿತ್ಯ ತೃಪ್ತನು ನಿರಾಶ್ರಯನು ಎಂದು ತಿಳಿದು 

ಕೊಂಡು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸ್ರವೃತ್ತನಾದರೆ ಅವನು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗುವ 

ದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಅಸ್ವತಂತ್ರನಾದುದರಿಂದಿ ಅವನು ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಏನೂ 

ಮಾಸಲಾರನು, ಭಗವಂತನಂಕೆ ತಾನು ಕೆಲವು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸನುನಾಗಿದ್ದರೂ ಬಹಳ 

ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಕ್ಕಿಂತ ಅಲ್ಬನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಅಸ್ಪಂತತ್ರನು 

ಇದು ಮಧ್ವಾ ಚಾರ್ಯರು ಗೀತೆಯನ್ನು ತಿಳಕೊಂಡ ರೀತಿ. 

ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಇದರ ಅರ್ಥನನ್ನು ಬೇರೆಯಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ 8. 

“ಯಾವನು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಕರ್ಮವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ಅಕರ್ಮವನ್ನು ಕಂಡದ್ದ 

ರಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ಯಾತ್ರೆಯ 
ಸಲುವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. 

ಆದರೆ ವಿವೇಕೋದಯದ ಮೊದಲು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗಿರಬಹುದು. ಯಾವನು 
ಪ್ರಾರಬ್ಧ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಅವನು ಮುಂಜಿ ಅವನಿಗೆ 

ಜ್ಞಾ ನೋದಯವಾನ ಮೇಲೆ ಯಾನ ಕರ್ಮದಿಂದಲೂ ತನಗೆ ಪ್ರಯೊಜನನಿಲ್ಲೆಂದು, 

ಸಾಧನಗಳಿಂದ ಸಹಿತವಾಗಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಯಾವದೋ ಒಂದು 

ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಕರ್ಮ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಅದರ 

ಫಲದಲ್ಲಿಯೂ ಆಸಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ತನಗೆ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನನಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಲೋಕ 
ಸಂಗ್ರಹದ ಸಲುವಾಗಿ ಮೊದಲಿನ ಹಾಗೆ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರನೃತ್ತನಃದರೂ ಅನನು 

ಏನೂ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾ ನಾಗ್ನಿದಗ್ಧ ಕರ್ಮನಾದುದರಿಂದ ಅವನ 
ಕರ್ಮವು. ಅಕರ್ಮವೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯ” ವೆಂದು 
ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

“The school of Shankaracharya seems to insist that 

these verses speak of the seer who has attained to perfe- 
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ction Such a man is more ro less an automation of self 

absorbed meditation. He aims at nothing and wishes 

for nothing. He may gratify appetites but as for plans 

doings he is not a being of reason atall. He may at times 

work simply to set an example; but there isno zest or 

zeal about it” (C.M, Padmanabhacharya) 

ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು 8-- ಕ eae ಕಿರ 
ಕರ್ಮದ ನೆನದಿಂದ ಜ್ಞಾ ನದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ದೇಶಿಕರು 

ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗ rere 
fear ತಗ್ಳಾಕ್ನಕಗಿಇಳತರ್ಗಗ್ fg eddie ೩ರ ೪೫ | 
ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ವಿಪರೀತ ನಿಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವದರಿಂದ ಜ್ಞಾ ನ ಕೊಡತಕ್ಕು ಅಭ್ಯಾ 

ಸಕ್ಟೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುವದು. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅನುಕೂಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ 
ಮಾಡುವಂತೆ ಕರ್ಮಯೋಗವು ಸಾಧಿಸುವದು. 

ಹೀಗೆ ನಿತ್ಯತ್ಛ ಪ್ರೈ ನಿರುವದು ನಿರಾಶ್ರಯನಿರುವದು. ಅಸರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾ ನಿಗೆ 

ಹೊಂದುವದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ಇದು ಸಾಧಕನಾದ ಕರ್ಮಯೋಗಿಗೂ ಯಾಕೆ 

ಹತ್ತ ಬಾರದೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಕರ್ಮಯೋಗಿಯೂ ನಿತೃತೃಪ್ಪನೂ ನಿರಾಶ್ರಯನೂ 

ಆಗಬೇಕೆಂಬುದು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಮಾತು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. 

sree: ಮತ್ತು ನಹನ ಇವೆರಡೂ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ 
ಒಂದೇ ಎಂದು ತೋರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನದು ಕರ್ತೃತ್ವ 

ಭ ಶ್ರಮವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕೆಂದೂ ಎರಡನೆಯದು ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಭ್ರಮ ಬಿಡಬೇಕೆಂದೂ 

ಪ್ರಮೇಯ ದೀಪಿಕಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರರಾದ ಕೃಷ್ಣಾ ಚಾರ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ಅಂತೂ ಮೂವರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿ C.-M. 

ಪದ್ಮೆನಾಭಾಚಾರ್ಯರು ಹೀಗೆ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇನವಾಗಿ ಇಡು 

ತ್ತಾರೆ. 8 

೧) ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನನಾದವನು ಸಹ ತಾನು ಅಕರ್ಮಿ 

ಯಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ನಿಜವಾಗಿ ಜ್ಞಾನಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾನೆ. 

ಯಾಕೆಂದರೆ ಅನನು ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದಾನೆ; ಮತ್ತು ಆತ್ಮನಿಂದ ಆನಂದ 

ವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆಂದು ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಸೈರ್ಯ 

ವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

೨) “ಅದ್ವೈತಿಯು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ವಾರ ಹೊಂದಿದೆ. ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದೇ 

ಸತ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿದುದರಿಂದ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದರು ತಾನು ಅಕರ್ಮಿಯೆಂದು ಭಾವಿಸು 
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ತ್ತಾನೆ. ಅಜ್ಜ ಜನರು ಅವನನ್ನು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದನನೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ” 

ಎಂದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಸರ್ಯನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

೩) ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 
ಕರ್ಮಮಾಡುವವನು ತಾನು ಸ್ವತಂತ್ರನಲ್ಲವೆಂದೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತನ್ನ ಕರ್ಮವನ್ನು 

ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ನೆಂದೂ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ನಮ್ಮ 

ಸೇವಕನಾದುಡರಿಂದ ತಾನು ಏನೂ ಮಾಡುದಿಲ್ಲನೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಾ ನೆ. 

ಗಣಗಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅನೇಕರು ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ :- 

೧) ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಇ 77೫ aah gerd fra 
ಗಣ ಯಾವದನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸು 

ತ್ರಾನೆಯೋ ಅದು ಆಶ್ರಯ; ಇಂಥ ಆಶ್ರಯ ಇಲ್ಲದವ. 

೨) ಓಳಕರೂ ಸಹ ಇದೇ ತರಹದ ಅರ್ಥಮಾಡಿದ್ದಾರೆ :- ಕರ್ಮಫಲ 
ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ (ಆಶ್ರಯೀಭೂತ) ಬೇಕಾದ ಬುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದವ. 

೩) ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಇ ೫೫೫ಸತ೧ಗ್ಗಕ: ೫೫- 
fra: wd (4-1) ಅಸ್ಥಿ ರವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬ 

ಬುದ್ಧಿ ಯಿಲ್ಲದವ. 

೪) ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ceca ಸತ್ತು 
ನಂತೆಯೇ (ನಿತ್ಯೃತೃಪ್ತ ನಿರಾಶ್ರಯ) ಇಷ್ಟೇನೆಯಂಬ ಜ್ಞಾ ನವುಳ್ಳವ, ಅಥನಾ 

೫೧೧೫೫ ಎಂದು ಸದಚ್ಛ್ರೇದ ಮಾಡಿ “ಭಗವಂತನ ಆಶ್ರಯನಿದ್ದುದರಿಂದ ನಿರಾಶ್ರಯ 

ನಲ್ಲದವನು” ಎಂದು ಅರ್ಥನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

೫) ಶ್ರೀಧರರು a: ತನ್ನ ಯೋಗ ಕ್ಷೇಮದ 
ಸಲುವಾಗಿ (ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು) ಎರಡನೆಯವನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸದವನು. 

“ಭಗವಂತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಯ ಆಶ್ರಯವನಿಲ್ಲದವನು' ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣವು ಭಕ್ತಿ 

ಸಂಪನ್ನನಿಗೆ ಶೋಭಿಸುತ್ತದೆ. 

೬) ಪ್ರಭು ಪಾದರು ಇದೇ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಪ್ರತಿ ಪಾದಿಸಿದ್ದಾಕೆ Nor is 
he anxious to secure things nor to protcet things already 

in his possession, He does his duty and leaves every thing 

to Krishna, 

೭) ಚೆದ್ಭವಾನಂದರು :-.''776/9 is no need for him to 

depend on any body, great or small”. 

೮) ರಾಜಾಜಿಯನರು ಸಹ "ಹೊರಗಿನ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಕೋರದವರಾಗಿ? 

ಎಂದೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 



ಗೀತಾ ಗ್ರಂಥ ವಿವರಣೆ ೧೨೭ 

ಒಟ್ಟಾರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ ವಿಶೇಷಣಗಳೆಂಬುದು 

ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು "depending on nothing (ಲಾಲರು) 

“always independent’ (ಗಾಂಧಿಜಿ) ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸಂಕುಚಿತ 

ಗೊಳಿಸಿ "ಭಗವಂತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದವರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಜೆ' ಎಂದು ಅರ್ಥ 

ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಭಕ್ತಿ ಸೋಷಕನಾಗುತ್ತಡೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರ 

ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಅಹಂಕಾರವು ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 

೧೯ ೧೯7೯೫7 ಕ8ಕ8ತ4ಗಿ: ॥ 

ಗಳಿಗ Rad ಹಣೆ ಸ್ವಕರ71 8 fefeaaq 1001 
ಮನಸ್ಸನ್ನೂ ಚಿತ್ರವನ್ನೂ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಕಾಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 

ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೊರೆದು ಕೇವಲ ಶರರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವ 

ವಮ ಸಂಸಾರ ರೂಪ ಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದುವದಿಲ್ಲ. 

ವಿಶೇಷ ಓನ್ಸಣೆಗಳು 8 - ಕಾನು ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಿಡುವಡೆಂಬ.ದನ್ನು 

ಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದರೂ ಕರ್ಮ ಮಾಡದ 

ವನು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ನಿರೋಧಾಭಾಸನನ್ನೆ ಭಗವಂತನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಶುತ್ತಾನೆ. 

೯೪7೫0: ನಂದರೆ ಕಾಮವನ್ನು ಬಿಡುನದು ಇಷ ಪೂರ್ವಕನಾಗಬೇ 

ಕೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇವೆರಡೂ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಹವನ 

ಮತ್ತು ೫4 ಗಳನ್ನೇ ನಿನೇದಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಮೂರು ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಭಗ 

ಮಂತನು ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾನೆನ್ನುನದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದು 

ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 

೪) af ಇದನ್ನು ರಾಘವೇಂದ್ರರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ: 

area ತಣು, ad fad ೧೪7೯೫೧೫: ೫೫ 5 Afar 

ಯತಾವನ ಆತ್ಮಾ ಮತ್ತು ಚಿತ್ತವು ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿದೆ ಅವನು. ಇಲ್ಲಿ ಗಾ ಮತ್ತು 

ರಾರಾ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಮನಸು ಮತ್ತು ದೇಹಗಳೆಂದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಅವರ 

ಅಮುಂಯಾಯಿಗಳು ಅರ್ಥಮಾಡಿದ್ದಾಕೆ ಅದರೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು £4 ಎಂದರೆ 

ಸ್ಮ ಅತಿ ಅಥನಾ ನೆನಪು ಎಂದು 8[7೯೫7] ಎಂದರೆ ಮನಸು ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ 

ಹ್ಹಾರೆ (8೯೫1 ೫೫) 

‘gafeeteat — fad ೫೫ ೫೫೫1 ೫1೮೫: ತೆರಳ 

ಜಗ: (ಶಂಕರರು) ಕೆಲವರು ಇ ಎಂದರೆ ಬಾಹ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಸಹಿತ 

ವಾಜ್ ಜೀಹೆ ಆದುದರಿಂದ ಚಿತ್ರವನ್ನೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನೂ ನಿಗ್ರಹಿಸಿದವ ಎಂಡ 

ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ (ಮಧುಸೂದನ ಸರಸ್ವತಿಯವರು.) 
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| ಎಂದರೆ ಗ್ರಹಣ, ತಣ ಎಂದರೆ ನಿಚಾರ, ಇಕ್ಣಸಷಳಳ ಎಂದರೆ 

ಮಮತಾ, 4 ಎಂದರೆ ಸ್ಮೃತಿ; ಫಣಣ ಎಂದರೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಥವಾ ಅರಿವು. 

ಇವೆಲ್ಲ ಮನೋ ವೃತ್ತಿಗಳು. ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡಿ ಇಇ: ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. 

ಈಗ ಕಾಮನನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮನೋ ವೃತ್ತಿಗಳೇಬೇಕು. ದೇಹದಿಂದ 

ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾಮವೂ ಕೂಡ ಮಾನಸಿಕ ಪರಿಣಾಮನೇ 

ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಪ ಸ್ಮರಣೆಯಿದ್ದ ವನಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಭೋಗಗಳು ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೊತ್ತು 

ನಿಲ್ಲುವದಿಲ್ಲ, ಆದುದರಿಂದ ದೀರ್ಥಕಾಲದವರೆಗೆ ಅವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆತುರತೆಯು 

ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊರಿಯುವದಿಲ್ಲ. ಯಾವನ ಅನುಭವಗಳ ಅರಿವು ನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿದೆ 

ಅವನಿಗೆ ನಿಷಯಗಳ ಆಕರ್ಷಣೆಯೂ ಮೆತ್ತಗಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಚಿತ್ತ ಮತ್ತು 

ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಫಿಯಂತ್ರಿಸಿದರೆ ಕಾಮ ಅಹಂಶಾರಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು. 

ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಸಹ 8-- (waren, cafe: 

ಎಂದೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಚಿತ್ತ ಮನಸ್ಸು ಎಂದು ಬೇಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜರು 

ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಚಿತ್ತ ಮತ್ತು ಮನಸುಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ನಿಯಮನ 

ಹೊಂದಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಯಮನ ಮಾಡುವನನು ನಿಯಮನ ಹೊಂದುನದರಿಂದ ಬೇಕೆ 

ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮನು ನಿಯಂತಾ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಯಮನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ 

(fadames fades: ೫೫770748) ಅದುದರಿಂದ ನಿಯಮನಕ್ಕೆ ಒಳ ' 
ಗಾಗುವ ಇವೆರಡೂ ಮನಸ್ಸಿನ ಬೇರೆ ಬೇಕಿ ರೂಪಗಳಿರಬೇಕು ಎಂದು ಡೇಶಿಕಾಚಾ 

ರ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಣಣ್ಣ ಇದು ಇಡಿಯಾದುದು (ಣ್ ಇದು ಅದರ ಬಿಡಿ 

ಭಾಗ, 
೩ ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ೫. ೬ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಮೆಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಸಂಯ 

ಮನ ವತಾಡಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಹರಿಬಿಟ್ಟ ವನು ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಿ ಯೆನಿಸುತ್ತಾ 

ನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಕಾಮ ಅಹೆಂಕಾರ ಸರಿಶ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಮಾನಸಿಕ 

ನಿಯಂತ್ರಣ ಮುಖ್ಯವಾದುದೆನ್ನುವದನ್ನೇ ರಾಮಾನುಜರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

maaad afeagi =o ಇದರ ಅರ್ಥವು *ಹೆಂಡತಿ' ಯೆಂದು ಇಷ್ಟೇ 

ಅಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯನ ಸಂಪಾದನೆ; ಇಲ್ಲಿ ಅನಿಮಿತ್ರಕವಾದ ಅಭಿಮಾನ; ತನ್ನ 

ಸಂಸತ್ತಿನ ನಿಮಿತ್ತಕನಾದ ಅಭಿಮಾನ ಬಿಟ್ಟಿವ ಎಂದು ಅರ್ಥ. 

ರಾಮಾನುಜರು ಅದಕ್ಕೆ eae gee 
ಇಸಕಿ: ಎಲ್ಲ ಭೋಗ ವಿಷಯಗಳೂ ನನಗೇ ಬೇಕೆಂಬ ಅಭಿಮಾನ ಬಿಟ್ಟವನು. 

ಮಧ್ವಾ ಜಾರ್ಯರು :--ಪರಿಗ್ರಹ ಎಂದರೆ ಅಭಿಮಾನವೆಂದೂ ಅದನ್ನು 

ಬಿಡುವಡೇ ಪರಿಗ್ರಹೆತ್ಯಾಗವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ (afer: wafuaTat) A 
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ಮತ್ತೆ ಕೆಲನರು ಕಿತ್ತ ಎಂದರೆ ಕಣಣ ದೊಡನೆ ಸಂಬಂಧ ಸಟ್ಟ ಪರಿಗ್ರಹ 

ನೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು “ದಾನಸ್ವೀಕರಿಸುವದು' ಎಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಆದು sf ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ಯಾಸಿಯು ನಿನೂ ದಾನನನ್ನು ಗ್ರಹಿಸ 

ಬಾರದು ಆಥವಾ ಶರೀರಯಾತ್ರೆಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾದ ದಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿಗ್ರಹಿಸ 
ಬಾರದೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಕರ್ಮಯೋಗಿಯು ಸರಿಗ್ರಹಮಾಡಿದರೂ ಅದರ ಸಂಬಂಧವಾದ 

ಲೇಸವುಳ್ಳ ವನಾಗಬಾರದು. ಎಂದರೆ ಅವನು “ಅಪರಿಗ್ರಹ'ನೇ ಆಗುತ್ತಾನೆ”, ಇವರೂ 

ಸಹ ಪರಿಗ್ರಹತ್ಯಾಗ ಎಂದರೆ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಬಿಡುವದು. ಎಂದೇ ಕೊನೆಗೆ 

ಅರ್ಥಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಮಧುಸೂಧನ ಸರಸ್ವೃತಿಯವರು- ಇರ: A fT: wo 
ಕಣ ೫; ಯಾವನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಭೋಗ ಸಾಧನಗಳು ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂದೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಶ್ರೀ ರಾಘನೇಂದ್ರರು Rat 7೧೫ Arar 
afr Trea: ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ಮೊದಲಾದ ಪರಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನ ಬಿಡುವದು 

ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಈ ಶ್ಲೋಕವು. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳನ್ನೇ  ವರ್ಣಿಸುವದರಿಂದ 

(ಕರಣೆ wd wae edad) ಶರೀರಡ ಫಿರ್ನರ್ತನೆಗೆ 
(ಬದುಕೆ-ಉಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ) ಎಷ್ಟುಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡುತ್ತ ಕಾಲಹರೆಣವನ್ನು ಮಾಡು 

ತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ (MAT Fa ಇಡೆ) ಎಂದರೆ ಶರೀರದಿಂದ ನಡೆಯತಕ್ಕ ಎಲ್ಲ 

ಕೆಲಸಗಳು ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿದರೆ (ನ areafer ೧೯೧೯4) ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ 

"ಸಾಸವನ್ನು ಹೊಂದುವದಿಲ್ಲ' ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ, ' ಯಾಕೆಂದರೆ ಶರೀರ 
ದಿಂದ ಪಾಪ ಬರುವ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಆದುರಿಂದ ಶರೀರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮಾತ್ರ 

ಪ್ರಯೋಜನ ಕಾರಿಯಾದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ “ಕಿಲ್ಬಿಷವನ್ನು 

ಹೊಂದುವದಿಲ್ಲ' ಎನ್ನುವದು ಸರಿಹೋಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 
ಅವಿಗೀತದಲ್ಲಿ “ಕೇವಲ ಶರೀರದಿಂದ (ಇಂದ್ರಿಯ ವ್ಯಾಪಾರವು ಮನೋವ್ಯಾಪಾರ 

ಪೂರ್ವ ಕವಿರುವದರಿಂದ) ಕರ್ಮನೇ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಆದುದರಿಂದ ಶರೀರದಿಂದ ಆಗತಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳು ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು 

ಶೇಳುತ್ತಾರೆ 

ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಮಾಡತಕ್ಕ ಅಂಶನೆಂದರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕವು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ 
ಕೊಂದುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಬಹು ಜಗ್ಗಿದೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಉಳಿದ 

ನೂರು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ಮಯೋಗಿಯ ವರ್ಣನವೂ ಇದು ಇರಬಹುದು. ಆಗ 
ಸರಿಗ್ರಹ ಎಂದರೆ ಹೆಂಡತಿಯೆಂದೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡುವ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ಪರಿಗ್ರಹೆ ಎಂದರೆ ತನ್ನ 
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ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತಿ ನಲ್ಲಿರುವ ಅಭಿಮಾನ ಎಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಆದನ್ನು 

ಬಿಡುವದು ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಅನ್ರಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆಗ ಗೀತಾನಿನೃತಿಯಲ್ಲಿ 

ಮಾಡಿದಂತೆ ೧) ಶರೀರ ನಿರ್ವಾಹಕ ಕರ್ಮಗಳು ಎಂದಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು. 

ಅಥವಾ ೨) ಕೇವಲ ಹೊರಗಿನ ಶರೀರದಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯತಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳು, 

ಒಳಗಿನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಮನಸಿನಿಂದ ನಡೆಯತಕ್ಕ ಆಂತರಿಕ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದಾದರೂ 

ಅರ್ಥಮಾಡಬಹುದು. 

ಅರಬಿಂದೋರವರು ಇಳ ಹಿತ ಹಸೆ ಕೈ ಸುಂದರವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು 

ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ 1-His action is indeed a purely physical action, 

for all else comes from above, is not generated on the 

human plane, is only a reflection of the will, Knowledge 

joy of the Divine Purushottama. “ಆ ಸಾಧುವಿನ ಕರ್ಮವು ಕೇವಲ ಶರೀರ 

ದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಹುಟ್ಟಿದ ಕರ್ಮವು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಉಳಿಜ್ದೊವೂ 
ಮೇಲಿನಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಮಾನವ ಪಾಯಾದ ಮೇಲೆ ಅದು ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತನಾದ 

ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ಸಂಕಲ್ಪ ಜ್ಞಾನ, ಆನಂದಗಳ ಪ್ರತಿಬಂಬಿನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ.” 

ಡಾ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ನರೂ ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯದವರೇ ಇದ್ದಾಕಿ :-"'Virtue or 

vice does not belong to the outer deed. When a man in 

rid of his passions and self-will he becomes a mirror 

reflecting the will of the Divine. The human soul becomes 

pure channel of Divine power. 

ಇನ್ನು ಅವನು ನಿಷಿದ್ಧ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವನೇ ? ಅವನಿಗೆ ಪಾಪವು 

ತಗಲುವದಿಲ್ಲನಾದುದರಿಂದ (ನ7ರ7/೧ ೯೧೩%) ಅವನು ನಿಷಿದ್ಧ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು 

ಮಾಡಲಾರನು. ಇನ್ನು ಅವನು ವಿಹಿತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಪಾನ 

ಬರುವದಿಲ್ಲೆಂದು ಹೇಳುವದು ಅಪುಸಕ್ಷ ನಿಷೇಭವಾಗುವದು. ಅವನು ದೈಹಿಕ 

ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಬರುವದಿಲ್ಲೆಂದರೆ ಆಂತರಿಕವಾದ ಮಾನಸಿಕ ವಿಜಾರಾದಿಗಳು 

ಪಾಸ ಕರ್ಮುಗಳೆಂದು ಹೆಳಳಿದಂತಾಗುವದು. 

ಮೊದಲಿನದಾಗಿ ಕೆಲ್ಮಿಷ ಎಂದರೆ ಪಾಪವಲ್ಲ; ಬಂಥನನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. 

ನಿಷಿದ್ಧ ಕರ್ಮಗಳ ಪ್ರಸಕ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲ ವಿಹಿತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅಭಿಮಾನ ಬಿಟ್ಟು 

ಫಲಾಸಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕರ್ಮಗಳು ಬಂಧಕವಾಗುವದಿಲ್ಲವೆಂಬುಜೇ ಈ 

ಶ್ಲೋಕದ ೨ ನೇ ಸಾಲಿನ ತಾತ್ಪರ್ಯ. 

ಇನ್ನು ಬರೀ ಶಾರೀರಿಕ ಕರ್ಮಗಳೆಂದರೆ ಆಂತರಿಕನಾದ ಅಶುದ್ಧ ಮತ್ತು 
ಅಪವಿತ್ರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಿಡುವದು ಎಂದು ಅರ್ಥ. 
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ಶ್ರೀಧರರೂ ವೆಂಕಟಿನಾಥರೂ ಈ ಎರಡೂ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕಳಸ ೫4 ಉನ 

ಯೋಗಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀಲಕಂಠರು ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟಾ ಸನ್ಯಾಸಿ ಸರವಾಗಿಯೆೇ ಅರ್ಥಹಚ್ಚೈ 

ದ್ಹಾರೆ. ಅವರು £2ಇಕಕತೆಗ್ನ: ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅ/ಗ್ಗಗಿಳಕಡ್ಗಿಕ: ೫೫1೫ 
ಎಂದೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನ ಸಾಲು ಆ ಸನ್ಯಾ 

ಸಿಯಂ ಯೋಗಸ್ಥನಿರುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಆಶೆ ಅಹಂಕಾರಗಳೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ 

ಎಂಬುದನು ಸ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆ ಸಾಲು ಅನನು ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಜಾಗೃತನಾದಾಗ 

(ಪ್ಯುತ್ಥಾನ) ಅಭಿಮಾನ ತೊರೆದು ಕೇವಲ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟೇ (ಜೀವಯಾತ್ರಿಗೆ 

ಅವಶ್ಯವಿದಷ್ಟೇ) ಕರ್ಮಗಳನ್ನು (ಭಿಕ್ಷಾಟಿನಾದಿಗಳನ್ನು) ಆಚರಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು 

ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಜೀವಯಾತ್ರೆಗೆ ಜೀಕಾದಷ್ಟೇ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವದು ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ 
ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಗೃಹೆಸ್ಕನಿಗೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯನಿಲ್ಲೆಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ 

ತರ್ತಾಕ್ ಯು! ತ್ವ ಎಂಬ ನಿಧಿಯನ್ನು ಮುರಿದದ್ದರ ಪಾಸವು 

ಬರುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ (aang: afr: ೫% .... eT fl 
(ಗ seve fafa sed) ಗ್ರಹಸ್ವಾಶ್ರಮಿಯು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ 

ಆಶೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶರೀರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟೇ ಕರ್ಮಮಾಡಿ ವಿಹಿತವಾದ ಅಗ್ನಿ 
ಹೋತ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸದಿದ್ದರೆ. ಪಾಪವು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಉತ್ಕೃರ್ಷಕಾರನು 

ಮಾತ್ರ ನೀಲಕಂಠರ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ದೂಸಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಡಕಿ ನೀಲಕಂಠರು 

ERK ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿ ಶರೀಯಾತ್ರೆಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟೇ ಕರ್ಮ ಎಂದು 

ನಿತಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದುವದಿಲ್ಲ. 

ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರೇ ಹೇಳುವಂತೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ ಪಾಪಸತಟಿ ದಿರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೆಂದರೆ ಅವನು 

ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬೇಡಿ ಶರೀರಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವದರಿಂದ ಮಾತ್ರ. ಯಾಕೆಂದರೆ 

ಇಂಥ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಾನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶನೇ ಇಲ್ಲೆಂದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. 

ಆದರೆ ಇಂಥ ಭಿಕ್ಷಾಟಿನದ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪಾಪಗಳು ಸೇಗಲಿಕ್ಸೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು 

ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಇನ್ನು ಸನ್ಯಾಸಿಯು ವಿಹಿತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಪಾಪ 

ಬರುವದಿಲ್ಲೆ ಂದು ಹೇಳುವದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತು, ಭಿಕ್ಷಾಟನದಲ್ಲಿ ನಿಷಿದ್ಧ ಕರ್ಮಗಳೂ 

ಸೇರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಪಾನ ಬರುವದಿಲ್ಲೆಂದು ನಿಷೇಧಿಸುವದು ತಪ್ಪು. 

ಒಬಾ ರೆ ಆಶೆ ಅಹಂಕಾರಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮವೇ ಅಕರ್ಮವೆಂಬ ಮಾತನ್ನು 

ಈ ಶ್ಲೋಕವೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಹಚ್ಚುವದು 

ಸ್ವಾಭಾವಿಕ. ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ಬಂಧವು ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ. ಇದಕ್ಕೆ ನೇಂಕಟಿನಾಥರು 

ಉದಾಹರಿಸಿದ ಒಂದು ಸ್ಮೃತಿಯು ಮಾತ್ರ ಉಪೋದ್ಯಲಕವಾಗಿದೆ. 

81೫೫: Wee: dy delat QF | 

yee qed fo: ಇಗ್ಗಾಳಗಿಕೆ: 7 daa: lls fl 
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ಕ್ಷ ತಣ್ ಕಥೆ ನರ Meh 7 ೫೫೫೫ । 
fad wed fod afd ಕಗ್ಗ sad lal 
೫೫ 3151 ೫೪7 ard 5೫1 drei । 
gaan ಇ ೫ qooat 14೧: ೫ ಕಠ: Hall 

faardacd qed fogs ಇ | 

Maaiemad 7118 eda WR ಈ Il 

freed ೫೫೪1 71% ೫೫೫ ಇಳ್ಳತೆ ge ॥ 
ಸ|್ಟಶ್ಕೆಗ1 qd ofa Wie ser Wel 

fanfed aed aa: ila ಇ | 
ill qa ೫] ೫ monet fav: w weir: 

೫1757 faeqarot ೫: ಇಇಳೀಗಿಸತಿಗಿಇ: | 

gaa ಕಕತ fred ofa: ಜ್ವಳ Sow lg" 
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಆರು ಜನರು ಪಾರಾಗುತ್ತಾರೆ ೧) ನಾಲಿಗೆ ಇಲ್ಲದವನು 

3) ಸಂಢನು ೩) ಕುಂಟಿನು ೪) ಕುರಡನು ೫) ಕಿಪುಡನು ೬). ಹುಚ್ಚ ಭಿಕ್ಷುಕನು 
ಇವರೇ ಆರು ಜನರು. 

೧) ಇದು ಸನಿಯಿಲ್ಲನೆಂದು ಉಣ್ಣುವಾಗ ಉದಾಸೀನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು 
ಹಿತನಾದುದನ್ನು ಸತ್ಯವಾದುದನ್ನು ಮಿತವಾದುದನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ ಅವನು 
ನಾಲಿಗಿಲ್ಲದವನು. ೨) ಇಂದು ಹೆಟ್ಟಿದ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಹದಿನಾರುವರ್ಷದ ಯುವತಿ 
ಯನ್ನು ನೂರು ವರ್ಷದ ಮುದಿಕಿಯನ್ನು ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದೇ ತರಹದಿಂದ ಮನೋ 
ವಿಕಾರನಿಲ್ಲದೇ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಅವನು ಷಂಢನು. ೩) ಭಿಕ್ಷೆಗೋಸ್ಕರ ಮಲಮೂತ್ರ 
ವಿಸರ್ಜನೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯಾವನು ನಡೆದಾಡುವದಿಲ್ಲ ಅವನು 
ಕುಂಟಿನು. ೪) ನಿಂತರಾಗಲಿ ನಡೆದರಾಗಲಿ ಯಾರು ದೂರನೋಡುವದಿಲ್ಲ ಅವರು 
ಕುರುಡರು. ೫). ಹಿತವಾಗಲಿ ಅಹಿತವಾ ಸೆ ಸ 
ವ ತನ್ನು HL ಕೇಳದವನಂತೆ ೬. ೬.೬ eto 
ಮಧ್ಯೆದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಮರ್ಥನಾಗಿ ಯಾವ ಇ 4 ' ಈ) ಷ್ಗ ly ದಲ್ಲಿದ್ದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೆಡದಂತೆ ಇರುವವನು 
ಹುಚ್ಚು ಭಿಕ್ಷಕನು. 

Rs Hl A ಜಟ್ಟ ip (ಬತ 
ವೆಂಬುದನ್ನು ಈ ಸ ತಿಯ ಸ್ನಾರಸ ಹ. ಸ pa el, ಇನೇ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಸಮರ್ಥನಂ 8 ಬ್ತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.. ಲೋ, ಓಳಕರು ಒ' ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಗಧಿಸತಕ್ಕೆ ಎಂದರೆ ಶರೀರ ಪೋಷಣೆಗೆ 
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ಮಾತ್ರೆ ಭಿಕ್ಷಾಟಿನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವದೆಂದು ಅರ್ಥನಲ್ಲ; ಮುಂಡೆ ಐದನೆ ಅಧ್ಯಾಯ 

ನಲ್ಲಿ ೧೧ ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ "ಕರ್ಮಯೋಗಿಯು ಅಸಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಕಾಮ್ಯ ಬುದ್ಧಿಯ 
ನ್ನಾಗಲಿ ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ತರಡೆ ಕೇವಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆಂದು 

ಹೇಳುವದಕೆ ತೆ ಸಮಾನವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು 

ಕರ್ಮಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಬುದ್ಧಿ ಯಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ಯವಿರುವದರಿಂದ ಕರ್ಮದಿಂದ ಕರ್ತನಿಗೆ 

ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳು ತಟ್ಟುವದಿಲ್ಲ.” 

ಭಾರತದರ್ಶನದಲ್ಲ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದರೂ ತಾಶ್ಚರ್ಯ ಒಂದೇ 

ಎನ್ನುವ ವಿಧದಿಂದ. ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಶೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಾಇಕರಕಳಗಳಳ ದೆ 

ನಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆನಡೆದಿದೆ “ನರಮಹೆಂಸನಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾನ ಪ್ರತಿಗ್ರಹವೂ ಇರುವದೇ 

ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಕ ನಾಗಿದ್ದು ಕರ್ಮಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಸರಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿದರೂ ಲೇಪವಿಲ್ಲ 

ನಾಡುದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಅಪರಿಗ್ರಹ ಎಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು 

ಇಂತಹನನು ಸರಮಹಂಸನಾಗಿದ್ದರೆ, ಕೇವಲ ಶರೀರದ ಇರುವಿಕೆಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ 

ನಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಕರ್ಮಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರೆ 

ಅನನ ನಿಷ್ಠೆಯು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿರುವದರಿಂದ ಅವನು ಯಾವದೇ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ 

ಅದ್ದು ಕೇವಲ ಶಾರೀರಿಕವಾದ ಕರ್ಮವೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆ ಕರ್ಮದ ಹಿಂದಿರುವ ಮನಸ್ಸು 
ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಲಗ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವನಿಗೆ ಪಾಸದ ಲೇಸನಿಲ್ಲ.” ಫಷ fafa 

ಯಾವದನ್ನೂ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಕರ್ಮಸಂಬಂಧವಾದ ಕಿಲ್ಮಿಸವು ಅವನಿಗೆ 

ಇರುವದಿಲ್ಲ” 

ಪಕ್ಕ ಕರಕ! fooeat: | 
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ಪ್ರಯತ್ನನಿಲ್ಲದೆ ಬಂದ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟನಾದ, ದ್ವಂದ್ವಗಳಿಂದ ರಹಿತೆ 

ನಾದ ಫಲವು ದೊರೆತರೂ ದೊರೆಯದಿದ್ದರೂ ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ಸಮನಾಗಿರುವವನ್ನು 

ಮಾತ್ಸರ್ಯರಹಿತನಾಗಿರುವವನು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕರ್ಮದಿಂದ ಬದ್ಧ 

ನಾಗುವದಿಲ್ಲ. 

ವಿಶೇಷ ಟಸ್ಸಣೆಗಳು 1 ಈ ಗುಚ್ಛದೊಳಗಿನ ೫ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಒಂದರಂತೆ 

ಒಂದು ತೋರುವದರಿಂದ ಪುನರುಕ್ತಿಯ ಪ್ರಪಂಚವೇ ನಡೆದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 

ಸ್ವಲ್ಪು ವಿಚಾರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಕಾರ್ಯಕಾರಣಭಾನದಿಂದ ಬಿಗಿಯ 

ಲ್ಪಟ್ಟಿಂತೆ ತೋರುತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಮವು ಅಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ 

ಪರಿಣಮಿಸಂತ್ತಡೆಂಬುವನ್ನು ಈ ಐದೂ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದ ತಂತು 

ಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹೆಣದಂತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಕರ್ಮವು ಅಕರ್ಮದನ್ಲಿ 

ಹರಿಣಮಿಸುವದು ಎಂದರೆ ಅಥೊಂದು ಮಾನಸಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆ. ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದು 
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ಕೊಂಡರೆ ಆ ಮಾನಸಿಕ ಗೂಢ ತತ್ವಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಆ ಜ್ಞಾ ನವು ನುನಸಿನ 

ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಕಾರಿ ಎನಿಸುವದು. 

೧೯-೨೦ ರಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆ ಜಹೆಂಕಾರಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು. 

೨೧ ರಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹವು ಅದಕ್ಕೆ ದಾರಿಯೆಂದು ನಿರ್ಜೇಶಿಸಲಾಯಿತು.. ಈ 

ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದಾಗ, ತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ, ಮಾತ್ಸರ್ಯ 
ವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಓಡಿಸುವದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯನೆಂದು ಈ ೨೨ ನೇ ಶ್ಲೋಕ 

ದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟನಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳ ಸಮಾಲೋಚನೆಯಿಂಡ ಈ ಸಂಗತಿ 

ಯನ್ನು ಸರೀಕ್ರಿಸೋಣ. 

ರಾಘವೇಂದ್ರರು ಅದಕ್ಕೇ ಸಣ ಹೆ: ಕರಕ: ಕಣ 
ಘಾನ ಎಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕೊಟಿ ದ್ದಾರೆ. ಯತಚಿತ್ತಾತ್ಮನಾಗುವದು 

ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನೇ ಈ ೨೨ ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಡಿಸುತ್ತಾರೆ. 

“ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶರೀರವಿರುವದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಅನ್ನಾದಿಗ 

ಳನ್ನು ಪಡೆಯುವದಕ್ಕೆ ಅಶ್ವಮೇಧ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಾಯನ ಸ್ಮ ಂತಿಯಲ್ಲಿ 

ಹೋಗೆ ಹೇಳಿದೆ. 1ಎ ನವ soe ಪಕ್ಕ] ತಾನು ಬೇಡದೇ 

"ಇದ್ದದ್ದು, ಮೊದಲು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇ ಇದ್ದದ್ದು, ತಾನೇ ಒದಗಿ ಬಂದದ್ದು 

ಈ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಕೃಷ್ಣನು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ? ಎಂದು 

ಭಾರತ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 

“ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಹ [ಗಸ ಎಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಪಾಪ 
ತಶಿಟ್ಟುವದಿಲ್ಲೆಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅರ್ಥವು ತೋರಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿಷಿದ್ದ ಕರ್ಮ 

ಮಾಡಿದರೆ ಪಾಸ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ. ವಿಹಿತ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದರೆ ಪಾಪ ಬರುವ 

ದಿಲ್ಲೆಂಬುದು ದೊಡ್ಡ ಮಾತಲ್ಲ. ಅದುದರಿಂದ ಶ್ವರ frfeag ಇದರ 

ಅರ್ಥನನ್ನೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕ್ಞಾಣ ಇ [4ರ ಎಂದು ಭಗವಂತನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸು 

ಹ್ಚಾನೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಫಲದಾಶೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ಬರುವ ಬಂಧೆದಿಂದ ಪಾರಾಗು 

ಈಸಾ ನೆಂದು ಅರ್ಥ. ಇದನ್ನು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ತೋರಿಸಿದ್ದಾಕೆಂಡು” 0. M. ಪದ್ಮ 

ಷಾಭಾಚಾರ್ಯರು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ - “೨೧ ಮತ್ತು 
೨3 ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ೨೧ರಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ ಅನ್ನದೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗೆ? 

ಆಅ ವಮ ಸರಿಗ್ರಹೆನನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅವನು ಯಾಚನೆ ಮಾಡ 

ಇಡೀ ಕೆಂದರೆ ಇಇ1ರಿಕ ೫೫ಕನಣ್ಸ್ ತಳಕಷ ಜಾ! ಎಂಡು ಮಹಾಭಾರತ 

ದಲ್ಲ ಯಾಚನೆ ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾ ಕೆ ಶರೀಂಪೋಷಣೆಗಾಗಿ ಕರ್ಮ 
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ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತೊಡಕನ್ನು ಈ ೨೨ ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು 

ಬಿಡಿಸುತ್ತಾನೆಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಆದರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಇದು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದೆಂದು ಹೇಳುವದು 

ಯುಕ್ತವಾಗಿ ತೋರುವದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾದ ಜಡ 

ಭರತನೂ ಸಹ ಜಾ ನಿಯ ಅಹುದು. ಈ ಮಾತಗಳು ಸನ್ಯಾಸಿಯಲ್ಲದ ಜಡಭರತ 

ವಿಗೂ ಹೊಂದುತ್ತ ನ ಅದರಂತೆ ಅದೇ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಗ ಗ್ರಹಸ್ಥ ನಾದ ಮತ್ತು ಅರಸ 

ನಾದ ರಂತಿದೇವನಿಗೂ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಬರಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ ಈ ಶ್ಲೋಕ 
ಗಳು ಹೊಂದುತ್ತವೆಂಬ ಮಾತು ಯುಕ್ತಿಯುಕ್ತವಾಗಿ ತೋರುವದಿಲ್ಲ. 

ಆದುದರಿಂದ ನೀಲಕಂಶರು ಈ ಶ್ಣೊ (ಕಗಳು ಸನ್ಯಾಸಿಯನ್ನು ಕುರಿತೇ ಹೇಳಿವೆ 

ಯೆಂಬ ಹಟ PN ೨೧ನೇ ಶೊ ್ಲೀಕವು ಸನ್ಯಾ ಸಿಗೆ ಜನ ಸೈಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರೊ 

೨.೨ ಮಾತ್ರ ಸ್ಯನಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತ ಡೆಂದು ಅವರು ಕುತ್ತ, ರೆ 

ಜೆ! ೨೧, ೨೨, ೨೩ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಮೂರು ವರ್ಗದ ಯತಿಗಳಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸುತ್ತನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ೧) ಯತಿ ಜೀನಂತನಿರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು 

ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ೨) ಮೌನಿಯಾದ ಯತಿಗೆ 3೧ ನೇ ಶ್ಲೋಕ 
ಸಂಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ. ೩) ೨೨ನೇ ಶ್ಲೋಕವು ಹೆಬ್ಬಾನಿನ ಹಾಗೆ ಬಿದ್ದಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದು 

ಕೊಂಡು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನುಂಗುವಂತೆ ಸಿಕ್ಕಷ್ಟು ತಿನ್ನುವ ಯತಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ಇದರ ಮೇಲಿಂದ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಪದಗಳು ವಿಸ್ತಾರವಾದ 
ಅರ್ಥ ವುಳ್ಳ ವಾದುದರಿಂದ ಯಾನದೇ ವರ್ಣದ ಯಾನಸೇ ಆಶ್ರಮದವನಿರಲಿ, ಅವನಿಗೆ 

ಉಕ್ಕ ವಾದ ಅಧಿಕಾರವಿದ್ದರಾಯಿತು. ಅವನಿಗೆ ಈ ಕ್ಲೋಕಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತ 

ನೆಂದೆಂತಾಯಿತು. 

ತಕ್ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು, ಲಾಭ ಅಲಾಭಗಳು, ಜಯ 

ಅಪಜಯಗಳು- ಎಂಬ ಜೋಡಿ (ರ್ಲಕ ಪಣ ಪ: 
ಮಧುಸೂದನ ಸರಸ್ವತಿಯವರು ಕ್ಷಣಿಕ. ದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೀಗೆ ನಿರೂಪಿ 

ಸುತ್ತಾರೆ ॥-- ಮುನಿಯು ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸುಖ ದುಃಖ ದ್ವಂದ್ವಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾ 

ಸವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಗ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಅನುಭವವೇ ಅವನಿಗೆ 

ಇರುವದಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ ಧ್ಯಾನಸ್ಕರಾದ ಮುನಿಗಳು ಇಂದಿ )ಿಯವ್ಯಾ ಪಾರದಿಂದ 

ಬಶಿಂರ್ಭೂತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಜಾಗೃತನಾಗಿರುವಾಗ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲು 

ತ್ತಾನೆ ಅಂತೂದ ಸ್ವಂದ್ವಾತೀೀತನೆಂದು ಹೇಳುವದು ಒಂದು ನಶಾನಸಿಕ ಅವಸ್ಥೆಯು. 

ಹೀಗಿರುವಾಗ ಶಂಕರಾನಂದರು ಇತ ಇ ಗಣ 8 ತಕ್ಷಕ ೯೫ ೫1 
ಇಡ Fre ೫೧1೧೫ ೫ರ: ಇದ ಅದು ಎಂದು ದ್ವೈತ ಆದ್ವೈತನೆಂದು ವಿಪರೀತ 



ಅಧ್ಯಾ ಯೆಳ 

ಇ ನಣಬದನನು” ಎಂದು ಅರ್ಥನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದೆ ಹಾಗೆ 

2 ತರಹದ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿ ತಿಯೆಂದು ಹೇಳುವ ತಾತ್ಪರ್ಯನಿದ್ದಾಗ ಅದರ ಅರ್ಥ 
ಛಾ ಒಂದು 

ಹೇಳುವದು ಸಾಹ ಹಸದ ಷಃ 
ಜೆ ತ ಫಿಸೇಧವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ದೆಂದು 

೨ ್ಯಾಇಘ್ಗತ7ಢತತ್ತರ : ರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥರು ತ೫ತಾರಿತ ಶಕಗ 

1! ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡದೆ ಬಂದದ್ದ ರಿಂದ ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದುವವನು. ಮಜ 

ನೊದನ ಸರಸ ಕ್ವತಿಯವರು ಮಾತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅಸಮ್ಮಃ ತವಾದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು 

ಮಾಡದೇ ಬಾದುದು' ಎಂದು ನಿರ್ಬಂಧ ಹಾಕಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮ್ಮತವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ 

ಮಾಡುವದನ್ನು ನಿನೇಧಿಸಿಲ್ಲ. (ಇಗ೫ಗ್ಗಇತಗಿಇ7ಡ೫7ಳ1ಕ್ನ ಕೆಕ್ಟಂತ8- 

ಸದಾನಂದರೂ ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.) ಹೀಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯನಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಲ್ಲದೇ ದೊರೆ 

ತುಡರಿಂದ ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದುವನ ಎಂದು ಶ್ರೀಧರ ರಾಸಿ ಒಬ್ಬಿದ್ದಾರೆ. 

೫1 16 ಆನೆಂದಗಿರಿಯನರೂ SESE ೫೯೫/೫೫] 

೧೮ ಜಗ? aia) ಅನಿಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಪ ಕೆ dead 

ಸ 3 1 ad Sri art gird ಎಂದು ಹೇಳಿ 
ಸಿನೆ ನೀರಡಿಕೆಯ ಭಾಥವಿಲ್ಲದಿದ್ದೆ ಕೆ ಮಾತ್ರ ಧ್ಯಾನವು ನಡೆಯುವದು ಎಂದು ಹೇಳಿ 

ಚ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಚರ್ನಟಿ ಪಂಜ ಸರಿಕೆಯಲ್ಲಿಯ ಉಪದೇಶ 

ವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಬಹುದು ; ಸ 

qe egg ೫7೧7ನರ್ಕ 
ge aqqtg 77೫ faqeort | 
rene fasedtord | 
Re da fred ಕ್ಕ ॥ 

ಮೂಢ ! ಹಣದ ಮೇಲಿನ ದಾಹವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡು. ಹಣಡ ದಾಹದಿಂದ 

ವಿಮುಕ್ತನಾಡ ಸಡು ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದು. ನಿನ್ನ ಸಹಜವಾದ ಕರ್ಮದ ಫಲವಾಗಿ 

ನೀನು ಎಷ್ಟು ವಿಶ್ವನನ್ನು ಪಡೆದು ಕೊಳ್ಳುನೆಯೋ ಅಷ್ಟು ವಿತ್ತದಿಂದಲೇ ಮನಸ್ಸನ್ನು 

ರುಗಳ. (ಭಾರತ ದರ್ಶನ). 

ಪ್ರಭುವಾದರು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಮೇಲಿನ ತಾತ್ಸರ್ಯದಲ್ಲಿ :- A Krishna 

conscious person does not make much endeavour 

even to maintain. his body, He is satisfied with gains 

which are obtained of their of ownaccord. He neither begs 

noa borrows but he labours honestly as for as in his power. 

and is satisfied with what ever is obtained by his own 

ಗಂnast labour * ಕೃಷ್ಣ ಚಿತ್ರ ನಾದ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಶರೀರದ ಪೋಷಣೆಗಾಗಿ 
ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ: ವದಿಲ್ಲ. ತಮ, ಹಳ್ಳಿ ತಾವೇ ಬಂದ ಲಾಭಗಳಿಂದ 

೧೩೬ 
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ತುಪ್ಪನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನಾಗಲೀ ಕಡವನ್ನಾಗಲೀ ಬೇಡುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 

ಅನನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತನದಿಂದ ಯಥಾ ಶಕ್ತಿ ದುಡಿಯುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ 

ದುಡಿತದಿಂದ ಬಂದುಡರಿಂದ ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ.” ಗೀತೆಯ ಆರ್ಥವನ್ನು 
ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ತೋರುವದಿಲ್ಲವೇ ? 

ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ದುಡಿತವೂ ಯದೃಚ್ಛಾಲಾಭದಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು 
ಕರ್ಮಯೋಗದ ಸೀನೆಯನ್ನೇನು ವಿ.ಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಧ್ಯಾನಾಸಕ್ತನಾದ ಕರ್ಮಯೋಗಿಗೆ 

ಅನ್ಲಿಗರ ಹತ್ತಿರ ದುಡಿದು ಆದರಿಂದೆ. ಉಪಜೀವಿಸುವದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಎಂಬುದು 

ವಿಚಾರಿಸತಕ್ಕ ನಿಷಯ, 

ಚಿದ್ಭವಾನಂದರು ಮಾತ್ರ ಈ ದುಡಿತದ ಕಲ್ಪನೆಯು ಭಗನದ್ಗೀತೆಯ ಭಾವಕ್ಕೆ 
ಹೊಂದುವದಿಲ್ಲೆಂದು ಅಭಿಸ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ವಿಚಾರ ನಡೆದದ್ದು ಕರ್ಮ 

ಯೋಗಿಯು ಪಕ್ವದಶೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದು. ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅನನ ಉದರವೃತ್ತಿಯಗತಿ 
ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಕೃಷ್ಣನು ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. 

ಔ 01671. prompts the action bound man 10 exert him- 

self for the procurement of his bodily needs. An 

attitude of this type is born of ignorance. Buta Spiritual 

aspirant is he who is not obsessed with the thought of 

bodily sustenance. Providence provides for him who is 

attained to the supermundane, The aspirant is therefore 

content with what comes to him unsought. ಕರ್ಮಬದ್ದ ನಾದ ಜೀವನು 

ಅರಕಂಕಾರದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ತನ್ನ ಶರೀರದ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಸೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ 

ಪ್ರ ಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ತರಹದ ಮನೋನೃತ್ತಿಯು ಅಜ್ಞಾನಜನ್ಯನಾ 

ದುದು. ಆದರೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಸರನಾದ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಶರೀರಪೋಷಣೆಯ ವಿಚಾರ 

ವನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದಿಲ್ಲ. ಜಗದತೀತ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿ 
ದೆವವ ನಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಅನನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ನೋಡಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. 

ಆದುದರಂದ ಈ ಜ್ಞಾನಾಧಿಕಾರಿಯು ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಲ್ಲಜೀ ಬಂದುದರಿಂದ ತೈಸ್ತಿ 

ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. 
ವಾಮನ ಪಂಡಿತರು ತಮ್ಮ ಸಮು ಶ್ಲೋತಿಯಲ್ಲಿ 1-- ಈ ರ 

4 ಬೇಡದೇ ಬಂದುದರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದುವ” ಎಂದೇ ಅರ್ಥೈಸಿದ್ದಾರೆ. 

ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ನರಂಥ ವಿದ್ವಾಂಸರು ವಿಚಕ್ಷಣರು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಮೇಲೆ 

ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ: 

Action by itself does not bind If it does, then we are 

committed to a gross dualism between God and the world 

and the world becomes cosmic blunder. The cosmic is a 
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manifestation of the supreme and what binds is not the act 

but ths seffish attitude to action, born of ignorance which 

makes us imagine that we are 5೦'೧18/ separate individuals 

with our special preferences and aversions 

The teacher now proceeds to point how the actor, 

the act, and the action are all different manifestations of 

the one Supreme. 

ಕರ್ಮವು ಸ್ವತಃ ಬಂಧಕವಾಗುನದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು, 

ದೇವರು ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ನಡುನೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಜ್ವೈತವನ್ನೇ ಒಪ್ಪಬೇಕಾದೀತು. 
ಆಮೇಲೆ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃ ಷಿ ಯೊಂದು ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಮಾದವಾಗುತ್ತದೆ. ಜಗತ್ತು ಹರ 

ಮಾತ್ಮನ Mop ನನ್ಮುನ್ನು ಬಂಧಿಸುವದು ಕರ್ಮವಲ್ಲ; ಆದರೆ ಅದು 

ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಕರ್ಮದ ವಿಸಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ವಾರ್ಥದೃಷ್ಟಿಯು. ಈ ಅಜ್ಞಾನ 

ದಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಬೇಕಿ ರಾಗ ದ್ವೇಷಗಳುಳ್ಳ ಬೇರಿ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಂದು 

ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತೀನೆ, ಈಗ ಭಗವಂತನು ಕರ್ತಾ, ಕೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಕರಣ. ಇವು. ಮೂರು 

ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೇರೆ ಬೇರೆ ಆವಿರ್ಭಾವಗಳೇ. 

ನಿಜ! ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂಧಕಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿದರೆ ಈಶ್ವರ 

ಮತ್ತು ಕರ್ಮ ಇವೆರಡು ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಕರ್ತರೆಂದು ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅದಕೆ 
ಈ ನಿಮಿತ್ತನಾಗಿ ಕರ್ಮದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಜಗತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನ ರೂಪವೆಂದು ಒಪ್ಪಿ 

ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ, ಅದ 

ಕೈಂತ ಕರ್ಮದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಜಗತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಧೀನವೆಂದು ಒಪ್ಪಿದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ 

ಮಾದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಯನ್ನು ಒಪ್ಪು ವದರಿಂದೆ ತಾ ಕಾರಭಾರ en 

ವನ್ನು ಒಸ್ಸುವ ಕಾರಣ ಬೀಳುವದಿಲ್ಲ. ಜೀನರುಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ರಾಗ ದ್ವೇಷ 

ಗಳುಳ್ಳ ಜೀರ ಬೇಕೆ ಆತ್ಮರು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಯ 

ಆತ್ರ ಮೆದು ಒಪ್ಪುವ ಅಸ್ಯ ಕತೆಯಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಬ ಒಪ್ಪು 

ವಡರಿಂದ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳೂ ದೂರಾಗುತ್ತವೆ. 

ಅದ್ವೆ ತಡ ಮೋಹದಿಂದ ಜ್ಞಾನಾಜ್ಞೆ ಯಜ್ಞ್ವಾನಗಳು ' ಒಂದೇ ಎಂದು ಹೇಳಿ 

ದಕಿ ಭೋಕ್ತಾ ಭೋಜ್ಯ, ಭೋಜನಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಆಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ವ ವ್ಯವಹಾರವೇ ನಿಲ್ಲ 

ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಇರಲಿ ! ಭಗವಂತನ ಮತ Mee ಒಬ್ಬನೇ ಪುರು 

ಸನೋ (ಆತ್ಮನು) ಎಂಬುದನ್ನು. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮರು ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ 

ಉತ್ತರವಾಗಿ ಅನೇಕ ಪುರುಷರು ಎನ್ನುವದನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇರತಕ್ಕ ತಕ್ಕ 

ard i ನೇಕ ನೌೌರ್ತ್ಯ7ರ್ಗ77: ಎಂಬ ಗೀತಾವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ಬೇರೆ ಜೀವರು 

ಗಳು ಬೇರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಭಗನಂತನು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ್ದಾನೆ. 



ಗೀತಾ ಗ್ರಂಥ ವಿವರಣೆ ೧೩೯ 

made ade ಇರತಗಿಇಕಕಕಳ: 
marae: sf wad fads laa 

ಫಲದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ರಹಿತನಾದ, ದೇಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನ ತೊರೆದ, ಪರಮಾತ್ಮನ 

ಜಾ 3 ನಕ್ಯಾಗಿಯೇೇ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿದ, (ಯಜ್ಞ ) ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿಯೇ 

(ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿ) ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆಸಮಸ್ತ್ರ ನಾದ ಕರ್ಮವು 

ನಾಶ ಕೊಡುತ್ತ ದೆ (ಬಂಧಕವಾಗುವದಿಲ್ಲ). 

ನಿಶೇಷ ಪ್ಪಣೆಗಳು : ಅದ್ವೈತ ವಾಖ್ಯಾ ನಕಾರರಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕವು 

ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತಿ | ಎನ್ನುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತೀವಭಿನ್ನಾ ಭಿಪಾಾಯ ಟು 

ಶ್ರೀಧರರು ಸಾಧಕನಿಗೂ ಸಿದ್ಧನಾದ ಸಂತನಿಗೂ ಈ ಶ್ಲೋಕವು ಅನ್ನ ಸಯಿಸುತ್ತದೆಂದು 

ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. (ತ Te ಪ ಇಳೆ ಕೃತಿಕ) ಇನ್ನು 

ಆರುರುಶ್ಸುವಿನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ (Tae ಇಳೆ ೫175೮83) ಹೀಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ 
ಈ ಶ್ಲೋಕ ಅನ್ವಯಿಸುವದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಸಿದ್ಧರಿಗೆ ಮಾತ್ರ 

ಅನ್ನಯಿಸುತ್ತದೆ; ಇವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಸನ್ಯಾಸಿ ಸಿದ್ಧರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಡೆಂದು ಆದರೆ 

ಉಳಿದನರು ಗೃಹೆಸ್ಥಸಿದ್ಭರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವಡೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆಕೆಲವರು 

ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಜಗತ್ತಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಡಕೊಂಡು ಜೀವ ಜೀಹಗಳ 

ಜೊತೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಾದುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರಿಗೆ ಈ ಶ್ಲೋಕವು 

ಸೆಂಬಂಧಿಸುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ಮಧುಸೂದನ ಸರಸ್ವತಿಯವರು ಮಾತ್ರ ಹಿಂದೆ. ೨೧ ಮತ್ತು ೨೨ ಶ್ಲೋಕಗಳು 

ಸನ್ಯಾಸಿಯನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ೨೩ ನೇ ಶ್ಲೋಕವು 

(cae qfaas sere: 7೪1೬ರ ಇಣಾಣತೆ) ಗೃಹಸ್ಥ ನಿಗೆ ಆನ್ವಯಿಸುತ್ತ 
ದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಧುಸೂದನರೇ ೨೦ ನೇ ಶ್ಲೋಕವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಯೆಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಆ ಶ್ಲೋಕವು 

ಗೃಹಸ್ಥನಿಗೆ ಯಜ್ಞಾ ದಿ ಕರ್ಮಗಳು ಬಂಧಕವಾಗುವದಿಲ್ಲೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಈ 

ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ೮ ಸಂಶಯಶರಿಹಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. ಮೇಲಾಗಿ ಮಧುಸೂದನರು ಈ 

ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ವಿಚಿತ್ರ ರೀತಿಯಿಂದ ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನ್ಮುಕ್ತರಿಗೆ ವು ಕಿತ್ಕಾನದಶೆ 

ಯಲ್ಲಿ (ofr aff arcade fad: sae 

fa gegen, ageqar 7 fof ಹಳಿಗಿ) ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮದ ಬಂಧದಿಂದಲೂ 
ಅವನು ಮುಕ್ತನಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಈ ಶ್ಲೋಕವು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕವು ಗೃಹಸ್ಥ ನಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ 

ಎವ್ನಲಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪದಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತ ವೆಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಮಧು ಸೂದನರು 
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೩೫ ಶಬ್ದನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ 2 ೪ ವೆಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನೆಂದು ತಾನೇ 

ಎರಡನೇ ಅರ್ಥವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಶ್ರೀಧರರು ಮತ್ತು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ 
ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಟೀಕೆ ಬರೆದ ಆನಂದಗಿರಿಯವರು ಸ 24 ಕ್ಸ ಪರಮಾತ್ಮನೆಂದು ಒಂದೇ 

ಅರ್ಥ ಬರೆದಿದ್ದಾ ಕೆ. ಮುಂದೆ ೪7೫ ನನ್ನೇ 27 ವೆಂದು ಕರೆದದ್ದ ರಿಂದ ಸನ್ಯಾ ಸಿಗಳಿಗೆ 

ಇದು ಯಾವ ಸಂಕೋಚವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತ ಣೆ. ಆದುದರಿಂದಲೇ MEN 

ವೇಂಕಟನಾಥ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಸಹೆ ೫೫ ವನ್ನು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನ ಸಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ | 

ಹಿಂದು ಮುಂಡೆ ನೋಡುವದಿಲ್ಲ. ಅವರು ೫೫ ನೆಂದರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯಾಗನೆಂಜೇೇ 

ಅರ್ಥೈಸಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಸಹ ಅಜ್ಜ ಜನರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು 

ಮಾಡುತ್ತಾರೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. (7೫12 ಈಗಾಣ ಕಾಜ ಸ್ಯಾತ್) : 

ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ೧೮ ರಿಂದ ೨೩ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ 
ಪದಗಳೂ ಈ ಪ್ರಭೇದನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನಿಲ್ಲ. ನೀಲಕಂಠರು ಈ ಶ್ಲೋಕದ 

ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭೇದ ಕಲ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ೫ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಯ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳನ್ನು ಆಯ್ದು 

ಕೊಂಡು ಅನೆಲ್ಲ ಅಸ್ಪಷ್ಟಾರ್ಥನಿದ್ದುದರಿಂದ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿಯ faa 

ಷ್ಟ್ರಾರ್ಥವುಳ್ಳದ್ಧದೆಯೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀಲಕಂಠರೇ 4ಫೆಸ ಇದರ 

ಶಬ್ಧ್ದಶಃ ಅರ್ಥವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಬಾರದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಕರ್ನುಲೋಪವಾಗುನದಿಲ್ಲ. 

dea gatas sodfr gee: arggeat fede: ig ಸಾಧುವಿನ 
ಸಂಪತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೇ. ಕರ್ಮಗಳು ಅವನ ಹತೈಸಿಗಳಿಗೆ 

ಹೋಗುತ್ತವೆ. ದುಷ್ಟ ಕರ್ಮಗಳು ಅವನ ದ್ವೇಸಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಆದುದರಿಂದ 

ಕರ್ಮಗಳು ಮತ್ತೊಂಬೆಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಅವು ನಾಶವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಆ ಕರ್ಮನಾಶವು 

ಅಲಂಕಾರಿಕವಾಗಿದೆ. ಅವನಿಗೆ ಬಂಧನ ವಾಗುವದಿಲ್ಲವಷ್ಟೆ ! ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ನಗಳ್ಪತತ id wd ay ನಿಜವಾಗಿ ನರಾಹರೂಪಿ 
ಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಯಜ್ಞ ನು ಅವನ ಅವಯವಗಳು ಬೇಕೆ ಬೇಕೆ ಯಜ್ಞ, ಗಳಿಸಿ 

ಸುತ್ತವೆ. ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ್ಸ ಬೇಕಾಗುವ ಬಲಿ ಆಗ್ಲಿ, ಆಹುತಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳೂ ಅವನ 

ಅವಯವಗಳು, ಹೀಗೆ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಯಜ್ಞದ ಅಧಿಜೈವತವೆಂದು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ. 
ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ (೮ನೇ ಸೈಂದದಲ್ಲಿ) ಯಜ್ಞವು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆವಶಾರವು. ಅವನು 

ಸ್ವಾಯಂಭೂಮನುನಿನ ಮಗಳಾದ ಆಕೂತಿಯ ಮಗನು. ಯಜ್ಞ ದ ಅರ್ಥವನ್ನು 

ಬಾನ? ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೂ ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿರಬೇಕು. 

ಆದರೆ ಮಧ್ವಾಜಾರ್ಯರಿಗೆ ಇವು ಯಾವ ಆತಂಕಗಳೂ ಅಡ್ಡಬಂದಿಲ್ಲ ಈ 

ಐದೂ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಒತ್ತಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸಂಹರಿಸುತ್ತಾ 

ರೆಂದು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಘನೇಂದ್ರರು cy sree fodigeq 
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ಕಘೆೊಗ-ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೇಕೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಒತ್ತಟ್ಟಿಗೆ ಶೇಖರಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ 

ಎಂದು ಅವತರಣಿಕೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂಜಿ ಇಗಣಗಗಣಷಫೆಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು 
ade ಎಂಬುದರಿಂದ ಕರತ ಉಗಿ ಇತ್ತ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಶತಕ 

ಎಂಬುದರಿಂದ ತಾನೆ ತಗತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತು fade ಎಂಬುದನ್ನು 

ಕೂಡಿಸಿ ಗಡಗಳ: ಎಂಬುದರಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಏಕತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ 
ಭಗವಂತನು ಹೇಳಿದ್ದಾ ನೆಂಬ ಸಂಗತಿಯ್ದ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. 

ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಶರ್ಕರ ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬೇಕೆ ಬೇಕೆ ಜನರು 

ಬೇಕೆ ಬೇರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ೫೫1೫ ಇದರ ಅರ್ಥ ಸಾಮಾನ್ಯ 

ಮಾಗಿ “ಯಜ್ಞ ಡ ಸಲುವಾಗಿ' ಎಂದು ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದರೆ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ಇದು 

ನಿಷ್ಣುನಿನ ಹೆಸರೆಂದು ಕೊಟ್ಟಿ ದ್ವಾರಿ. ಒಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಯಜ್ಞ ಮಂದರ 

ವಿಷ್ಣು ದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ತ ಜನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ನಕಾರರು ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅಂಗಿ 

ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆನಂದಗಿರಿಯು ಇದೊಂದೇ ಅರ್ಥನನ್ನೇ ಸ್ವೀಕಂಸಿದ್ದಾನೆ. 

ಲೋ. ಓಳಕರು ಗೀತಾ ರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಬರೆದ ಓಸ್ಪಣೆಯಲ್ಲಿ 

ಯಜ್ಞದ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿಶದೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ 8 - “ನೀಮಾಂಸಕರು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಾಗಿ 

ಮಾಡಿದೆ ಯಜ್ಞ ವು ರ ಹೇಳಿದರೆ ಗೀತಾಕಾರರು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ 

ಯೆಚ ಸ್ಹವೂ ಬಂಧಕವೇ ಆದರೆ ಫಲಾರ್ಪಣ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದೆ ಯಜ್ಞ ವು 

ಬಂಧಕವಾಗದೇ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಧನನಾಗುತ್ತ ದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ೩ ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 

೯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ eR Ad ಎಂಬಲ್ಲಿ 
ಸಾಕ್ಷಾತ ಯಜ್ಞ ಚಕ್ರವನ್ನು ಭಂಗಮಾಡಬಾರಜಿಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 

ಭಗವಂತನು ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಮಮಕಾರ ಪರಿಶ್ಯಾಗವೇ ಮುಖ್ಯ ಮೊದಲಾಗಿ ಹೇಳಿ 
ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅರ್ಥಾತ್ ದೃವ್ಯ ಯಜ್ಞದ ಏಷಯ 

ದಲ್ಲಿ ಮೀನಮಾಂಸಕರ ಮತವನ್ನೇ ಭಗವಂತನು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿ 
ಆಸಕ್ತಿ ವಿರಹಿತನಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಂಗ್ರಹದ ಸಲುವಾಗಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಆಚ 

ರಿಸುತ್ತ ಇರುವ ಪುರುಷನು ಸಮಗ್ರ ಫಲದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಮೋಕ್ಷ 

ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣರೂಪಿಯಾದ ಮಹಾ ಯಜ್ಞವನ್ನೇ ಮುಂದಿನ 
ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ದರ್ಜೆಯ ಯಜ್ಞ ಗಳನ್ನು 

ನರ್ಣಿಸಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞ ವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದು ಹೇಳಿ ೩೩ ಶ್ಲೊ (ಕದ ಉಪ 
ಸಂಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆಂದು” ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಗಣ. ಔಡ. ಲಾಲರು ತಮ್ಮ Gita and Modern Science ದಲ್ಲಿ ಈ 

ಶ್ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ $.... 
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As explained in chapter ||! Yajna is any action spcef 

ally any collective and organised performed for the glory 
of the Lord or for the goodof his creatures, any aetion 

which directly or indirectly contributes to human welfare, 
knowledge or happiness. Eating, resting, study and recrca- 

tion, all become acts of yajina when their object is not just 
pleasure seeking or self aggrandisement but to maka 

oneself a fitter instrument for the service of the Lord. 
Works done as yajna, for the common well do not create 

bondage but quicken 8 man’s spiritual progress. ಮೂರನೇ 

ಆಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಯಜ್ಞ ವೆಂದರೆ ಯಾವದೇ ಕರ್ಮವು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ 

ಯಾವದೇ ಸಾಮೂಹಿಕವಾದ ಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಯವು; ಅಡು ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆ 
ಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ ಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ, ಸಾಕ್ಷಾ 

ತ್ರಾಗಿ ಇಲ್ಲವೆ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಜ್ಞಾ ಕಕ್ಕೆ ಆಥನಾ ಸುಖಕ್ಕೆ ಅಥವಾ 

ಮಾನವಕಲ್ಯಾಣನನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಿನ್ನುವದು, ವಿಶ್ರಮಿಸಿ 

ಸುವದ್ಕು ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇವುಗಳ ಉದ್ದೇಶವು ಸುಖಾ 

ನ್ವೇಷಣೆ ಮಾತ್ರ, ಅಥವಾ ಸ್ವೋತ್ರಮಣವಿರದಿದ್ದಕೆ, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಯೋಗ್ಯ 
ನಾದ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡತ್ತಿದ್ದರೆ, ಯಜ್ಞ ಕರ್ಮಗಳಾಗುತ್ತವೆ, ಇಂಥ 

ಯಜ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದರೆ ಅವು ಬಂಧಕ 

ವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದಿ ಇವನ ಪಾರತ್ರಿಕ ಪ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತ್ವರಿತ ಗೊಳಿಸುತ್ತನೆ. 

ಅರಬಿಂದೋರವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮವು ನ್ಯ ಲಯ ಹೊಂದುತ್ತದೆ 

ಎನ್ನುವದನ್ನು ವಿಶದೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅರಬಿಂದೋರನರೊಡನೆ ಜ್ಞಾ ನೇಶ್ವರಿಯರನ್ನು 

ಕರರ 

ಇಂಥ ಮನುಷ್ಯ ನು ಲೀಲೆಗಾಗಿ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ 

ದರೂ ಅನೆಲ್ಲವೂ ತ ಆತ್ಮ ಸ್ವರ ೂನದನ್ಲಿಯೇ ಲಯ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಅಕಾಲ 

ದಲ್ಲಿ ಹೊರಟ ಮೋಡಗಳು ಆಕಾಶ ನಿಂತು ಮಳೆಗರೆಯದೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಲೀನವಾಗು 

ವಂಕಿ ಇಂಥ ಮನುಷ್ಯ ನು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಗಳು ಅನನ ಐಕ್ಯ ಭಾವದಲ್ಲಿಯೇ ಏಕ 

ರೂಪವನ್ನು ಹು! ವೆ? ಈ ಐಕ್ಯ ಭಾವದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಪರಮಾತ ನ 

ಸ್ವರೂಪ ಸ್ನ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಲಯ ಹೊಂದಿ, ಆದರ ಸ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತ ನೆಂದು 

ಇಕೊ ಲ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

Knowledge desire and its first born childsin are destr 
oyed. The liberated man is able to do works as a saori- 
fice 0808056 he is fresd from attachment through his mind 

heart and spirit bsing firmly founded in Self Knowledge 
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made ೫ರ/ತಗಿಳಕ ಶರರ All his work disappears 
completely as soon as done, suffers Laya, as one might 

say in the being of the Brahman gfqgiud; it has no 

reactionay consequence on the soulof the apparent doer. 

The work is done by the Lord through is Nature, it is no 

longer personal to the human instrument The work itself 

becomes but power of the nature and substance of the 

being of Brahman “ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕಾಮ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೊದಲನೇ 

ಸಂತಾನನಾನ ಪಾಸ ನಾಶ ಹೊಂದುತ್ತನೆ ಆಗ ಆ ಮುಕ್ತ ಮನುಷ್ಯನು ಕರ್ಮ 
ಗಳನ್ನು ಯಜ್ಞ, ದಂತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅನನು 

ಸಂಗದಿಂದ ತನ್ನೆ ಮನಸಿನ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ದ್ವಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಿಡೆ ಹೊಂದಿರು 

ತ್ತಾನೆ. ಅನನ ಆತ್ಮವು ಆತ್ಮಜ್ಞಾ ನದಲ್ಲಿ ಚನ್ನಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತನಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

Tadaeg rare ಅವನ ಕರ್ಮವೆಲ್ಲ ಆಚರಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಸಮ 

ಗ್ರವಾಗಿ ಕಾಣದಾಗುತ್ತದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಯ 

ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಮೇಲೆ ತೋರಲಿಕ್ಕೆ ಕರ್ತ್ಮೃವೆನಿಸಿದವನ ಆತ್ಮದ ಮೇಲೆ ಏನೂ ಪ್ರತಿ 

ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. (ಯಾಕೆಂದರೆ) ಭಗವಂತನೇ ಆ ಕರ್ಮವನ್ನು ತನ್ನ 
“ಸ್ವಭಾವ? ದಿಂದ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಸಾಧನವಾದ ಮನುಜನಿಗೆ ಅದು 

ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಆ ಕರ್ಮವೇ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ದ್ರವ್ಯದ ಮತ್ತು 

ಸ್ವಭಾವದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೇ ಗೀತೆಯು 

ad satifad wd Ifa ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. 
'ಶಿಸ್ಸಂಗದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಶ್ರೀಃ ಶಂಕರರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಃ 

ಕೀರತಿ fae ded fame ಗಗ । 

೫೫ ಗ೧೫೪ಕಣ್ frases ತರಣಿ: | 

ಭಜಗೋವಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸದ್ದಸ್ತುನಿನ (ಆತ್ಮನ) ಸಂಗವಾಯಿತೆಂದರೆ 

ಪ್ರಪಂಚದ ಸಂಗವು ಇಲ್ಲನಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಸಂಗವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನ್ಯಾಮೋಹವು 

(ಕಾಮ) ತೊಲಗುನಡು ಕಾಮವು ತೊಲಗಿತೆಂದರಿ ನಿಜವಾದ ತತ್ವ ಜ್ಞಾ ನನಾಗು 

ವದು. ತತ್ವಜ್ಞಾ ನವಾದರೆ ಜೀನನ್ನು ಕ್ಲೀಯು ಸಿಕ್ಕುವಡು. (ಭಾರತ ದರ್ಶನ) 

ಇ ಇದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರನುಹಂಸರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ 

ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ “ಹಲಸಿನ ಕಾಯಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವ ಮೊದಲು 

ಚಾಕುನಿಗೂ ಅಂಗೈಗೂ ಎಣ್ಣೆ ಸವರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅದರ ಜಿಗಿಯಾದ 
ರಸವು ಕೈಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಮುಂಡೆ ಕೊಯ್ಯುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ 
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ಮಾಡುತ್ತಿ ಪೆ. ಹಾಗೆಯೇ Jk ಸಂಸೆ ನಿ ಗಳಿಸುವ ಮೊದೆಲು ಅತ್ಮೆಬ್ಬಾ ನಸ: 
Kd ಇಬ” 

ದಿಸಿರಿ. ಬ್ಲವಾದಕೆ ಆ ಸಂಪತೆ 4 ನ್ನು ಅಂಟಿ ಕೊಳ್ಳು ವದು.” 

ಮಹಸೇಪ ಚ ಈಶ್ಲೊ ಕದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುವಾಗ. ಇ ಸೆ 

ಅಧ್ಯಾಯದ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ನನು ಕರ್ಮವನ್ನು ಸಹ ಸುಡುಕ್ತದೆಂದು ಶ್ ದೆ 

ಹೀಗೆ ಯಜ್ಞವು ಬಂಧಕಕ್ಕೈ ಗುಣ ಪಡಿಸುವ ಔಷಧಿಯೂ ಅಹುದು 

ತಡೆದುನಿಲ್ಲಿಸುವ ಗ ಅಹುದು. ಗುಜರಾಥದ ಸಂತ 

ಮೆಹತಾ ಅಜ್ಜನ ಮನುಷ ನನ್ನು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಬಂಡಿಯ ಬುಡೆ 

ತ್ರಿರುವ ನಾಯಿಗೆ ಹೋಲಿಸ ಹ ಫೆ. ಅದು ತಾನು ಬಂಡಿಯನ್ನು ಬ: 

ಹೋಗುತ್ತ ದೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪಂಡಿತ ಸಾಕನಳೆಕರರೆ. ಜ್ಯಾ 

ಯನ್ನು ದ್ಧ ೈಷ್ಟ್ರಾಂತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. 

ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಜನರು ಶಾವೂ ಚಲಿಸುತ್ತೇವೆಂದು ಭಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. : 

ಬಂಡಿಯು ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬುದ್ಧಿ ವಂಕನು ತನ್ನ ಹದ ನ 

ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಡೆಗೆ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೊಯ: 
ದೇಹ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ, ತಾನು ಸುಮ ನೆ Es ನೆ.” ಹೀಗೆ ನಮೂದಿಸಿದ: 2 

ಶಿವಾನಂದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯರು ತಮ್ಮ ಶ್ರೀಮದ್ಭ ಗನದ್ದೀೀತಾಗು HE WU 

ಯಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಮೊ ಕೆಳ ಓಸನ್ಬಣೆಯ ಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತವ; ಚ 

"ಯಜ್ಞಾ ದಿ ಕರ್ಮವು ಬ್ರಹ್ಮ! ದಲ್ಲಿ ಯಾ 01 ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒರೆದಿದ1 : 

“ಅಜ್ಞಾನದ ಅವರಣ ಶಕ್ತಿ ಯೆಂಬ ಸಂಚಿತ ಕರ್ನುದ ಆಶ್ರಯವನೂ 

ಅಹೆಂಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯೊಡನೆ ಅನ್ಯೊನ್ಯಾಧ್ಯಾ ಸಮಯವಾದ ಭ್ರಮಸ ರ್ಶ 

ವೆಂಬ ತನ್ನ ಕ್ರಿಯಮಾಣದ 4d kN ಮತ್ತು ವಾಸಣೆಯಿ:ಂಬೊ 

ಹ್ಯಾಗಿರುವನೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರವಿಲೀನನಾಗುವದು. ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ- 

ಲೀನವಾದ ಪಾಷಾಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮತ್ತು ಜಲದೊಳು ವಿಲೀನವಾದ ಮತ್ತೆ . 

ನಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಜಲದೋಳ್ ಪ್ರವಿಲೀನವಾದ ಲವಣದಂತೆ ಕರ್ಮವು. 
ವದು.” ಆದರೆ ಈ ತರಹದ ಪ ರ್ರವಿಲೀನತೆಯು ಅಕ್ಯಂತ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ವಾದರೂ ಕೆನೆ ಇಯ 

ಮ್ಮತವಾಡುದೂ ಎಂದು ಜೇಕ' ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದಕೆ ಇದು ಗೀಕಿಯ್ನ 

ಎಲ್ಲಿಯೂ ಉಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ. 

[34 

ಆದುದರಿಂದ ರಾಘವೇಂದ್ರರು ತಮ್ಮ ವಿವೃತ್ತಿ ಯಲ್ಲಿ ರ್ಗ fafa 

fee aie ೧7೫ ಕರ್ಣಿಸಳೆ wd sas ಕೃತಕ; IE 
ಷಳತ್ 7 ಇತತ ನಂಮಾತ್ಮ ಜ್ಞಾ ನದಲ್ಲಿ ಆಥವಾ ಚಿಂತನದಲ್ಲಿ ಯಾವನ ಐನ. 

ಮಗ್ಗವಾಗಿದೆ, ಅಂಥವನು ಆ ವಿಷ್ಣು ವಿನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಗಳು ವಳ” 

ಹೋಗುತ್ತ ವೆ ಎಂದರೆ ನಾಶ ಹೊಂದುತ್ತ ವೆಯೆಂದರೆ ಬಂಧಕನಾಗುವದಿಲ್ಲವೆಂ ಬ ಚ ಟ್ರಿ? 
ಎ ಟು 
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ವಾದ ಅರ್ಥದ ಸ್ವಾರಸ್ಯವೆತ್ತ; ತಮ್ಮ ಮತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ 

ಶ್ಲೈಷ್ಟವಾದ ಅರ್ಥ ಕಲ್ಪನೆ ಯತ್ತ ! ಇದನ್ನು ವಾಚಕರು ಲಕ್ಷಿಸಜೇಕು. 

ಇದನ್ನೇ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. he 

resultant reactions to ali such work certainly merge into 

twanscendence and one does not suffer material 6116019. 

eqrdot wegfds ಕರಗಳ FETT, 
ela ಕಿತ ded qed 777೫೫1 1) 

ಯಜ್ಞ ಕೈ ಸಾಧನವಾದ ಪಾತ್ರೆ ಪಡಗಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಧೀನವು; ಹವಿಸ್ಸು 

ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಧೀನ; ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿದ್ದಾನೆ. ಹೋಮ 
ಮಾಡುವ ದೆ ವ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ (ಇರುತ್ತದೆ), ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕರ್ಮವು 

ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಧೀನ; (ತನ್ನನ್ನು ಯಾವಾತನು ಹೀಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೋ 

ಅವನಿಂದಲೇ ಪರಮಾತ್ಮನು ಹೊಂದಲ್ಪಡುವನು.) 

ನಿಶೇಷ ಟಸ್ಪಣೆಗಳು :-ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ 

ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂಡಿ ಕ ಹಸೆ 4891 ಎಂದು (೪-೧೬) ಹೇಳಿ 
ಕರ್ಮದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪ ವಿಸ್ತಾರಗಳಿಂದೆ ವಿವೇಚಿಸಿ ೫೫8೯ ಇದರಿಂದ 

(೪-.೨೩) ಅದರ ಉಪಸಂಹಾರನನ್ನು ಮಾಡಿ ಈಗ ru: 

ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಗತಿ ಸಂಗ್ರಾಹಕವಾಗಿದೆ. ಸಾತತ್ಯನನ್ನು ನೀಡಿದೆ 

ಆದುದರಿಂದ ರಮ್ಯಾರ್ಥ ಪೋಷಕವೂ ಆಗಿದೆ. 

0. ಹ, ಸದ್ಮನಾಭಾಚಾರ್ಯರು ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ೫೫1೫ ಮತ್ತು ಸತರ 

ಎಂಬ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನೂ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತ ದೆಂದೂ 

ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 
ಇದು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಕೊಟ್ಟಿ ಸಂಗತಿಯೂ ಅಹುದು. 

ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು :-ಈ ಶ್ಲೋಕವು ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದ wad ಕಳಿ 

ನಗ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಸಡಿಸುತ್ತದೆಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆಂದು 

ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳೂ ನಾಶಹೊಂದುತ್ತನೆಂದು ಇದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ 

ನೆಂದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆದರೆ ಈ ಕರ್ಮದ ನಾಶ ಎಂಥದು? ಅದನ್ನು ಈಗ 

ಜಾ ಥಿಯು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಾ ನೆಂಬುದನ್ನು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೀರಿ. ಜ್ಞಾನಿಯು 
ಇಗ ಕಾ ನ್ ಇ 

ಕರ್ಮವು ಅಸತ್ಯನೆಂದೂ ಬ್ರಹ್ಮನು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯನೆಂದೂ ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೆ. 

ಶ್ರೀಧರರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ :--*ಸರಮಾತ್ಮನ ಅರಾಧನಾರೂಪವಾದ 
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ಕರ್ಮವು ಜ್ಞಾ ನಕ್ಕ ಕಾರಣನಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅದು ಬಂಧಕವಲ್ಲವಾದುದರಿಂದೆ 

ಅದು ಅಕರ್ಮನೇ ! ಸಿದ್ಧಾ ವಸ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕರ್ತನಾದ ಆತ್ಮನ ಜ್ಞಾ ನದಿಂದೆ ಇದು 

ಬಾಧಿತವಾದುದರಿಂದೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕರ್ಮವು ಸಹ ಅವನಿಗೆ ಅಕರ್ಮವೆನಿಸುತ್ತದೆ. 

ಹೀಗೆ ಇಸೆಗಡತಾ ವಿಸ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈಗ (rt wn a ೫ 
ಫೆ ಲ wads ಹನೆಗಗೌಕರರಢಢ) ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದರ 
ಅಂಗಭೂಶವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಗತನಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ನೋಡುವದೇ ಕರ್ಮ 

ಪ್ರವಿಲಯನೆನಿಸುವಡು”. 

ಅಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನೊಡನೆ ಉಳಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದಂತಾ 

ಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರೊಡನೆ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಮತ 

ಬೇದವ್ರಂಟು ಮಧ್ವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಐದು ಐಕ್ಕಗಳನ್ನು 

ಭಗನಂತನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಮಧ್ವರು ಮಾತ್ರ ಏಳು 

ಐಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ೪) ಇಕೆಣ ಅಥವಾ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಇ) ಕಣ: 

ಅಥನಾ ಆಹುತಿಯು 3) ಇಗ ಬೆಂಕಿಯು 1) ಕರ್ತಾ ೧) ಹೋಮ 

ಮಾಡುವದು. ಕ್ಷ ೪) ಹಳೆ ಯಜ್ಞ 8) ಸಮಾಧಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನ 

ಐದನ್ನು ಬಹ್ಮನೊಡನೆ ಐಕ್ಯದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಬಲ್ಲ 

ಏಳನ್ನೂ ಬ್ರಹ್ಮ ನೊಡನೆ ಐಕ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಬಾಹ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳೊಡಕೆ 

ಐಕ್ಯವನ್ನು ಉಳಿದವರು ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಸಮಾಧಿ ಮೊದಲಾದ ಆಂಶರಿಕ 

ಪದಾರ್ಥಗಳೊಡನೆಯೂ ಬ್ರಹ್ಮನ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವೆಂದರೇನು ಇದು ಅಲಂಕಾರಿಕ ಐಕ್ಯವೋ ಅಥವಾ ನಿಜ 

ವಾಡ ತಾದಾತ್ಮ ಸೋ ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ವಿರುದ್ಧ ಧರ್ಮಗಳುಳ್ಳ ಸದಾರ್ಥಡೊ 

ಡನೆ ಐಕ್ಯವಂತೂ ಹೊಂದುವದಿಲ್ಲ. "ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು” ಎನ್ನುವದರಿಂದ ತಾದಾಶ್ಮ್ರ್ಯ 
ವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಐಕ 

ವನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ? ೧) ಸ್ಮಳ್ಳೈಕ್ಕ - ಒಂದು ಊರವರಾದು 

ದರಿಂದ. "ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು' ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ೨) ಮತ್ಸೆ ಕೃ--ಒಂದೇ 
ಅಭಿಪ್ರಾಯದನರೊಡನೆ- ಕಾಂಗ್ರೆಸಿಗರು ಒಂಡು-ಒಂದು ಅಭಿ ಪ್ರಾಯದವರು, 
೩) ನಿಯನ್ಯು- ನಿಯಾಮಕ $-ಯಜಮಾನ ಸೇವಕರೊಂದು ಎಂದರೆ ಸಾವಿರ 
ಸೇವಕರೊಂದು ಎಂದಂತೆ ೪) ಇಂದ್ರನು ನಾರಾಯಣನು ಒಂದು; ಯಾಕೆಂದರೆ 
ಇಂದ್ರನಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣನಿದ್ದಾ ನೆಂದು ಅರ್ಥ, ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಕ ಇರ ಬ್ರಹ್ಮನೂ 
ಸಲಕಂಣೆಗಳೂ ಒಂದಾಗಲಾರವು. ಆದರೆ ಆಂತರ್ಯಾನಿ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಅಗಬಹುದು. 
ಅಥವಾ ಸ್ವಾಮಿ ಭ್ರೃತ್ಯಭಾವದಿಂದಾದರೂ ಆಗಬಹುದು, 
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ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಈ ಐಕ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಶ್ಲೋಕದ 

ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಹೀಗೆ 4 ಯಜ್ಞ, ಯಾಜಕ, ಯಜ್ಞ ರೂಪ ಕ್ರಿಯಾ, ಕರ್ತಾ 
ಕರ್ಮ ಕರಣಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪರಮಾತ್ಮ ನ ಅಧೀನ ಮತ್ತು ಚನ ಗಳನ್ನು ಅನಿರ್ಬಂಧ 

ನಾಗಿ ಯೋಜಿಸಬಲ್ಲ. ಸರಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಒಬ್ಬನೇ 

ಸತ್ಯ ಈ ಯಜ್ಞಾ ದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅಸ ತ್ಯವೆಂದು ಈ ಐಕ್ಯದ ಅರ್ಥವೆಂದು ತಂಗ 

ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ ಮತದಂತೆ ಯಜ್ಞ ಮೊದಲಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬ್ರ 

ಪರಿಣಾಮಗಳು; ಅವರ ಮತದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ಬ್ರಹ ನೆಂಬ ಉಪಾದಾನ ಸ 

ಸರಿಣಾಮ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮನು ನಿಮಿತ್ತ ಹಜಜ ಅಹುದು. 

ಪದ್ಮ ಪುರಾಣವನ್ನು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಉದಾಹರಿಸಿ ಈ ಐಕ್ಯದೆ ಅರ್ಥವನ್ನು 

ಸ್ಪಷ್ಟ ಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. A ae: a ೫6೩ ಈತ! waft । ಕರಗಿ 
ಪತತ ಇತ ಸತ್ತ್ ಇತನ: ಕಣಣಗ ಇದು. ಅಲ್ಲದೆ ಐತರೇಯ ಉಪ 

ನಿಷತ್ತಿ ನಲ್ಲಿ wd ad ಗತ ಮತ್ತು ಐತರೇಯ ಅರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಕಕ್ಕ ತ 

ಇ ಇವುಗಳಿಂದ ಸ ಸ್ವರೂಪತಃ ಯಜ್ಞಾ ದಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮವಲ್ಲ; ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ 

ಭಗವಂತನ ಅಧೀನ ಎ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗಸಂತನೆಂದು ಮುಫಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ಮೂವರು ಇದು ಜಾ ಸನ ಪ ಪ್ರಕಣವೆಂದು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಜ್ಞಾ ನ್ಲಿನಾಕಾರವು 

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದೂ ಬೇಕಿ ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ ॥ 8 ಮೂವರಿಗೂ. ಯಜ್ಞಾ ದಿಗಳಿಗೂ ಬ ಹ್ಮ 

ನಿಗೂ ಹ ಸಂಬಂಧವೇ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವಾದುದರಿಂದ 

ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ತತ್ವ ಜ್ಞಾನದ ಅಡಿಗಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ 
AE, ಜಾ ಎ ನಿಯುಯುಜ್ದ ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡುತ್ತಾನೆಂದರೆ 

೫೪7 ಕಡಿತ ಇತತರ್ಗ೫೪೫ safe ಕ್ಯಾಸಿ qq ೫ರೇಗ್ಗರ್ಗ 
(ಭ್ರಮಿಷ್ಕನು ಸಿಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕಂಡರೆ) ಜ್ಞಾನಿಯು ಸಿಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು 

ಕಂಡರೆ) ಜ್ಞಾನಿಯು ಸಿಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯಿಲ್ಲವೆಂದು ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. (ಅದು ಸಿಂಸೇ, 
ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲ) ಇದೇ ಅರ್ಥದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಅರ್ಪಣಗಳು (ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 

ಅರ್ನಣಗಳಾವೂ ಇಲ್ಲ; ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದೇ ಸತ್ಯ ಅರ್ಸಣಗಳು ಸುಳ್ಳು) ಶಂಕರರು 

ಜಗತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಸ್ತ ಸ್ಮವಾಗಿದೆ; ನಿಜವಾಗಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಅಜ್ಜಾ ನದಿಂದೆ 

ಜಗ 8 ತೋರುತ್ತದೆ. ಜೇತನಾ ಜೇತನಾತ್ಮಕವಾದ ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯಾ; ಬ್ರಹ್ಮ 

ನೊಬ್ಬ ನೇ ಸತ್ಯ ಆದುಶರಿಂದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮಃ ವೇ- ಇದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರವಾದ. 

BSN ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತದ ತಳಹದಿಯಾದ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಬ ಿಹ್ಮನಿಗೂ 

ಇರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನೇ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಚಯ ರೆ 

ಇಲ್ಲಿಯನರಿಗೆ ಪ್ರಕ ಕೃತಿಯಿಂದ ವಿಯುಕ್ತನಾದ ಆತ್ರ ನ ಸ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ 

ದಿಂದ ಕೂಡಿದ pT ಜ್ಞಾ ನಾಕಾರನನ್ನು ಹೇಳಿ ಈಗ ಪರಿಕರದಿಂದ 



೧೪೮ ಅಧ್ಯಾಯ ಬ 

ಸಹಿತವಾದ ಕರ್ಮವು ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ತ್ವರೂಪನಾದ ಪರಮ ಪುರುಷಶ್ವರೂಪವೆದು 

ಅನುಸಂಧಾನದಿಂದೆ ಕರ್ಮವು ಕೂಡಿದೆಯೆಂದು ಜ್ಞಾ ನಾಕಾರನನ್ನು ಬೇರೆ ಪ 'ಪ್ರಕಾಗದಿಂದ 

ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಜ್ಞಾ ನಾಕಾರವನ್ನು ರಾಮಾನುಜರು 

ಹೀಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ವೇದಾಂತ ದೇಸಿಕರು ಣೇ ವನ್ನು ಇಇ ₹1 ಕ: ad 
ತ್ನ : ಅರ್ಪಣಾದಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಕಾರ್ಯವಾದುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನೆನಿಸುತ್ತನೆಂದು 

ಎಲ್ಲಕಡೆಗೂ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಇದರ ತಾತ್ಸರ್ಯನೆಂದರಿ ಬ್ರಹ್ಮನು ಗಡಿಗೆ 

ಮಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೊತ ಇದು ಹಾಗೆ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣನೂ ಆಹುದು 

ಮತ್ತು ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣನೂ ಆಹು ಎಂದು ಒಪ್ಪಿದ್ದ ರಿಂದ ಮಣ್ಣು ಗಡಿಗೆಗಳು 

ಒಂದಿರುವಂತೆ ಬ ಿಹ್ಮನೂ ಜಗತ್ತು EEE ಸತ್ಯ ನಮ ಅವರ ge 

ಮಧಾ ಸ್ರೀ ಚಾರ್ಯರ ಮತದಲ್ಲಿ ಈ ತತ್ವ ಜ್ಞಾ ನದ ವಿಕಾಸವನ್ನೇ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ, 

ಬ್ರಹ್ಮ .ಜಗತ್ತು ಒಂದು, ಎಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಎನ್ನುವದಕ್ಕೆ 

ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯವೆಂದು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು ಆದರೆ ರಾಮಾನು 

ಜರು ಹೇಳುವಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣನಾದರೆ ಅವನು ವಿಕಾರ 

ಹೊಂದಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು ಕುಂದು. - ಆದುದರಿಂದ 

ಹೈನು ನಿಮಿತ್ವಕಾರಣ ಮಾತ್ರ; ಪ್ರಕೃತಿಯು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣನು. 

ಅವನು ನಿಯಾಮಕನು, ಜಗತ್ತು ನಿಜುಮ್ಯುವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷಿನಲ್ಲಿ ಶಂಕಠರ ಐಕ್ಯ ಕ್ಕೆ 

absolute unity ಎಂದೂ ರಾಮಾನುಜರ ಐಕ್ಯಕ್ಕೆ 16131೪9 unity Bek 

ಮಧ್ವರ ಐಕ್ಯಕ್ಕೆ 8700116010ಗ10 ಟ೧10/ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆಂದು ಈ ಪೂರ್ವ 

ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ. 

'ಈ ಮೂರು ೬೧10 ಅಥವಾ ಐಕ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವದು ಸರಿ ಯಾನದು ಗೀತಿ 

ಯಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕವಾದುದು ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಗೀತೆಗೆ ಶರಣುಹೋಗುನಟೀ 

ಉಚಿತನೆನಿಸುವದು. ಗೀತೆಯ ೯ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ೧೬-೧೭-೧೮ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ 

ಇದೇ ವಿಷಯ ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞಕ್ಕೂ ಭಗವಾನ 

ಶ್ರೀಕ್ಸ ಸ ನಿಗೂ ಐಕ್ಯವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬ )ಹ್ಮನೊಡನೆ ಯಜ್ಞ 

ಯ ಗ ಐಕ್ಯಪ್ರಸಕ್ತ ವಾಗಿದೆ... ಇದರಿಂದ ಮೊದಲು ಸಿದ್ಧ ವಾಗುನಜೆಂದೆ 

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನೇ ಪರಬ್ರಹೆ ನೆನ್ನು: ವ ಮಾತು. ಇದನ್ನು ಸ ಸ್ಟವಾಗಿ ೧೧ ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 

ಅರ್ಜುನನು ಒಪ್ಪಿ ತ 'ಹೀಕಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಎ ಕು qed ಶೇತ | 

ಇಷಾ ಔತಣ of ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸರಬ ್ರ್ರಹ್ಮನೆಂದು 

ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ೯ ಕೇ.ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ೧೬ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತೆಕ್ಕೆ ಕಸ್ಟ: ತ್ಸ ೫: 



ಗೀತಾ ಗ್ರೆಂಥ ನಿವರಣೆ 0೪೯ 

war ೫ಕ್ಷಣಿಳಳ Fg salad sgafia ಕರಣ (೧೬) ಎಂದು 
ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಹ್ಗ ಮು ತಾನೇ ಯಜ್ಞಾ ದಿಗಳೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾ ನೆ. ಈ ತರಹದ ಜಗತ್ತಿನೊಡನೆ 

ತನ್ನ ವಿಕ್ಯಷ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಮುಂದಿನ ಶೊ ಕದಿಂದೆ ಸ ಗ ಸ್ಟೃಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ನೆ. ೫ರ 

ಇನ” ಇರರ ಎಂದು ಜಗತ್ತಿನ ತಂದೆ EG ಹೇಳಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನೆ. ಇದ 
ರಿಂದ ಭಗವಂತನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣನೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಸ 

| ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಓದಿದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಭಗವಂತ ಸುಳ್ಳು ಜಗತ್ತನ್ನು 

ಹುಟ ಸಿರವನಲ್ಲ; ತಂದೆಯು ಮಗನನ್ನು ಹೆತ್ತಂತೆ ನಿಮಿಂತ್ರ ಕಾರಣನು ಮ (ಗಡಿಗೆ 

ಮಾಡುವದರಲ್ಲಿ ಕುಂಬಾರನಿದ್ದ ೨॥ೆ) ಬ್ರ ಹ್ಮನು ಜಗದ್ರೂಸದಿಂದ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. 

ಆದರೆ ತಂಜೆಯಂತೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಹುಬ್ಬ ಸಸಿದ್ದಾನೆ. ತಾಯಿಯಂತೆ ಅದನ್ನು ಪೋಷಿಸು 
ವವನೂ ಅನನೇ | ಆದುದರಿಂದ ಜಗತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಅದು 

ಬ್ರಹ್ಮ ನೊಡನೆ ಒಂದು ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧ ವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾನಾರ್ಥಕ 

ವಾಡ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯು ಐಕ್ಯದೆ ಗುಟ್ಟನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೈ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯೂ 

ಬಕ್ಕೆ ಅದೇ ನಿಯಮ್ಯ ನಿಯಾನುಕ ಭಾವವೇ ಗು ನಿರ್ಣೀತವಾಗುತ್ತದೆ. 

`ಓ. ಗಿ1. ಸದ ನಾಭಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ 811808%8606118 ದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ 

ವೆಂದರೆ ಟೂ ನಂತೆ ಖುತ್ತಿ ಶ್ವಿಜರು, ವೇದಿಕಾ, ಆಹುತಿಗಳ್ನು 

`ಉಸಕರೂಪಗಳು, ಕಾಲ, ನಿಧಾನ- ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬಹೆನಿಧಿ ವಿಧಾನವುಳ್ಳು 

ಕರ್ಮಗಳೇ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಾರದು. .ಈ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಅರ್ಥ ಬಿಟ್ಟು 
ಸಾನಾನ್ಯಾ ್ಯರ್ಥದಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಇಳ ಶಬ್ದ ವನ್ನು ಭಗವಂತನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದು ಕ 

ಮುಂದೆ ಸ ಕೃಷ್ಣ ವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಧಿಬದ್ಧ ನಾಡ ಯಾವದೇ ಕರ್ಮವು. ಯಜ್ಞ ನೆನಸುತ್ತ ಜೆ. 

ಆದುದರಿಂದ ಭಗವಂತನು ಯಜ್ಞದ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ .ಯೋಗದ ಪ್ರಾಣಾಯಾ 
ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರಗಳನ್ನೂ ಸೇರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ -ವೃತ ಉಪವಾಸಗಳು ಮಾನಸಿಕ 

ನಿಚಾರಗಳು ಧ್ಯಾನಗಳೂ ಎಲ್ಲವೂ ಸಮಾವೇಶ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ 

ಉದ್ದೆ ಸಶವು ಸ್ಪ ಸಷ ಸ್ವವಾಗುತ್ತ ಹೆ ಜೋತಿಷ್ಟೊ ₹ಮದಂತ್ಕೆ ನಿಹಿತವಾದ ಯುದ್ಧ ವು ಸಹ 

ಯಜ್ಞ ವೆನಸುತ್ತ ಸ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಯಿಂದ ಯುದ್ಧ ದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಿತರಾದ 
ದುಷ್ಟ ರೇ ಬಲಿಸಶೂಗಳ್ಳು 'ಯುಧಿಷ್ಠಿ ರನು 'ಯಜವಕಾನ, ಯುದ್ಧವ! ಆಗ್ಲಿಯಂ, 

ಫ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನೇ ಬ್ರಹ್ಮನು ಅವನೇ ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷನು”, 

ಮುಂದೆ ಅವರು ನೈದಿಕ ಕರ್ಮಗಳ ಸ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಸತ್ತಿ 

ನಲ್ಲಿಯ ಪಂಚಪ್ರಾಣಾಹುತಿಯನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ೭ ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ೧೯ ರಿಂದ 
೨೪ ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಪ್ಪಾಣಾಹುಕಿಯು ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದೊಂದು ಹೋಮವೆಂದು 

:ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿನ ಆಹುತಿಯನ್ನು ೪೯77೫ ಇಣಕ್ಷಣ ಎಂಬ ಮಂತ್ರದಿಂದ 

“ಅನ್ನವನ್ನು ಪ್ರಾಣಫಿಗೆ ಕೊಡುವದರ ಸಲುವಾಗಿ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. 



೧೫೦ ಅಧ್ಯಾಯ ೪ 

ಮುಂದಿ ಮಂತ್ರಥಲ್ಲಿ-“ಪ್ರಾಣನು ತೃಪ್ತನಾದ ಮೇಲೆ ಚಕ್ಷುವು ಶೃಪ್ತಿಹೊಂದುವದು; 
ಆದು ತೆ ತೃಪ್ತಿ ಚ ಆದಿತ್ಯನು ತೃಪ್ತನಾಗುವನು. ಆಗದ ನಾಯುವಿವ 

ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಭಾರತಿಯು ತೃಪ್ತ ಪ್ರಳಾಗುವಳು. ಆದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ತೃಪ್ತಳಾಗುವಳು. 

ಆ ಮೇಲೆ ಸರಬ, ಬ್ರಹ್ಮನು ತೃ ಪೆ ಕ 'ನಾಗುವನು. ಸರಬ ಬ್ರಹ್ಮನ ತೃ ತೃಕ ಫ್ರಿ pa yo 

ಮಕ್ಕಳಿಂದಲೂ ರಸ ಅನ್ನಾದಿಗಳಿಂದಲೂ ತೇಜಸ್ಸಿಫಿಂದಲೂ ಬ್ರಹ್ಮ 

ನರ್ಚಸ್ಸಿ ದಿಂದಲೂ ಸಂತೋಷ ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕೆ. 

ಇರೇ ರಿತಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾನ, ಅಪಾನ, ಸಮಾನ, ಉದಾನಗಳಿಗೆ ಆಹುತಿಯನ್ನು 

ಸ್ಯಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರಿ ಜೀವತೆಗಳ ತೃಪ್ತಿಯ ದ್ವಾರದಿಂದ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಬ್ರಹ್ಮನು 

4 ಹ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಮಕ್ಕ ಳಿಂದ ಹಶುಗಳಿಂದ ಅನ್ನಾದಿಗಳಿಂದ 

ತೇಜಸಿ ಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಬ್ರ ಹೆ ಸ ವರ್ಚಸ್ಸಿ ದಲೂ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಈಶ್ಲೊ ಕದಿ ಕೈವ್ರಃ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ೫7೮೫ ಯಜ್ಞಕ್ಕೈ 

ಬೇಕಾದ ಸ್ರುತ್ಸ್ತುವ ಮೊದಲಾದ ಸಲಕರಣೆಗಳು. ಈ ಪ 883೫ 

ಕಣಿ ಕ? ಗರಗ ಎಂದು ರಾಘವೇಂದ್ರರು ಇದರ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು 
ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷ ಎಂದರೆ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹವಿಸ್ಸು ಸುರುವುನ ಕ್ರಿಯಾ. ಇಡೀ 

ಯಜ್ಞ ನೇ ಇನೆ wea ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಸಹಿತವಾಗಿ. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೊ (ಕದಲ್ಲಿ wa 

ವೆಂದರೆ ನಿಷ್ಣು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ವಿಷ್ಣು; ನೆಂದರೆ ಪರಬ್ರ ಹ್ಮನೇ ? ಬರೀ ಅನನು 

ತ್ರಿ ಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಲ್ಲ. ಅವನು ಸರ್ವೋತ್ತಮತಶ್ವನಾದ ಸರಬ ್ರ್ರಹ್ಮನೇ, ಜೈವಿಂ 

- ನಿಯ ಮೀಮಾಂಸಾಸೂತ್ರಗಳ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಸೂತ್ರಗಳು ; afasaqergfg, 

ಕೆ ಕಫ ೫೪೫ ಅವನು ವಿಷ್ಣುವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ; ಅವನನ್ನೇ ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು 

ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ HIT 

"ವಿಷ್ಣು ವಿನ ಪ್ರೀತಿಯಗೋಸ್ಕರ' ಎಂದು “ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ 

ಯಜ್ಞ ಗಳನ್ನು ಅವನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಶಾತ್ಸ್ರರ್ಯ. 

ಆದುದರಿಂದ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ತುಪ್ಪ ದಲ್ಲಿ ಹವಿಸ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಸ್ರುಕ್ಸ್ರುವಗಳಲ್ಲಿ ಅಗಿ ಯಲ್ಲಿ 

ಹೋಮ ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲ, ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ, ಪೂರ್ತಿಯಜ್ಞ ದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ 

ಕೈಯಿದೆ ಎಂದು ಕಾಣುವಡೇ ಜಾ ಜ.8 ಎಂಬುದನ್ನು ಭಗವಂತನ 

ಅವುಗಳೊಡನೆ ಐಕ್ಯದಿಂದ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಅನನ ಅನುಗ್ರಹೆ; ಎಲ್ಲ 

ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅನನ ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಹೀಗೆ ಅವನು "ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಎಂದು 
ಹಿಸಬೇಕೆಂದು 0. ಗಿ. ಪದ್ಮನಾಭಾಚಾರ್ಯರು ವಿವೇಚಿಸಿದ್ದಾ ರೆ 

ಇನ್ನು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅನ್ವಯವನ್ನು ರಾಘವೇಂದ್ರರು ಹೀಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾ ಡಿ. 

ತಳಗ ಕರಗಳ; ಕಾ (Te ಇರಕ್ಕೆ ತ್ಯ gearfrszy 
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ಹೆ) 5೫7 ೫೫೧೯7 fed sdafagarte safe ಫಣಿ 4 
ಬ | dar aod sear sie ada ಕ್ಷಳಗಿಗಳ 
aca sade: (wg ade wesc: Mae 

೫71೧೧೫೫೫ 1 “gfe at dasa ಇಡಿ ಇತೆಗಗಿ dhe: | ಕೌಶಿಕ 
ಶಶ asd grag: ಹೀಗೆ ಅರ್ಪಣ ಮೊದಲಾದವುಗಳೊಡನೆ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಭೇದ 

ನನ್ನು ಹೇಳಿ ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಇಡೀ ಅಗ್ಲಿ ಹೋತ್ರಾದಿ ಕರ್ಮವೂ 

ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಎಂಡು ಕರ್ಮ ಸಮಾಧಿಗಳೆರಡೂ ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ 

ಇಫ್ ಹಿಂದಿನ ವಾಕ್ಯಗಳ ಬಲದಿಂದ ಹೋನು ಕ್ರಿಯೆಯೂ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಈ 

ಅಭೇದ ಅರ್ಥ “ಅರ್ಪಣಾದಿಗಳ ಸತ್ತಾ ಪ್ರತೀತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಧೀನ” 

gfa 71 2 fara ಇಷ್ಟು ಪದಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಾಹೃತ ಇಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳ ಬೇಕೆಂದು 

ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. "ಹೀಗೆ ಯಾರು. ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಸನ ಸಗ ಅವನೇ ಬ್ರಹ್ಮ 

ನನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರರು ಇನ್ನೊಂದು ಅನ್ವಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಫೇಜಾವರ ಶ್ರೀಗಳವರು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೀಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಡಾ 

“ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೂ ಇಬ್ಬರು ಕರ್ತರಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವ 

ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಇವರೇ ಆ ಇಬ್ಬರು ಕರ್ತರು. ತಂದೆಯು ಮಗುವಿನ ಕೈಯಿಂದ 

ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಬರೆಸುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಬುದ್ಧಿ, ಪ್ರಯತ್ನಗಳೂ ಸೇರಿರುವವು. ಒಂದೇ 

ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕರ್ತರು ಇರುವದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳಿಯಬಲ್ಲೆ ವು. ನಮ್ಮಿಂದ 

ಕ್ರಿಯೆಯು ನಡೆಯುವಾಗಲೇ ಪರಮಾತ್ಮನು ಶಕ್ತಿ ದಾತನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದು 

ನಮ್ಮ ಕೈಹಿಡಿದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ....ಆದರಿ ಸರಮಾತ್ಮನು ಸ್ವತಂತ್ರ 

ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸರಮಾತ್ಮನ ಅಧೀನರಾದ ನಾವು ಅವನ 

ಬಲದಿಂದಲೇ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆವು. ನಾವು ವಿಷ್ಣುನಿನ ಪ್ರತಿ 

ಬಿಂಬರಾಗಿರುವೆವು. ಬಿಂಬದ ವ್ಯಾಪಾರನಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಅದೆಂತು ಕ್ರಿಯೆಯು 

ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ? 

Renta sf ag ೧೫೩814: fefaq ೫೪1 
’ ಮ. ಗೀತಾ ಭ್ಯಾಷ್ಯ. 

FT ಶಕ ಇದರ ಅಸಮಾನ ವಿಭಕ್ತಿಗಳು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟು ಅದರ ಬಲ 

ದಿಂದ ಉಳಿದವುಗಳನ್ನು ಅಸಮಾನ ವಿಭಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಘಂ ಗ 

ಕ: ೫೫೮೫: seit der ಇಳಿ (Aas waa fer 7೫1೫೫1 
ಇಗ ತನೆ ೫೮೫0 ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ: ಅರ್ಪಣ ಮೊದಲಾಡನೆಲ್ಲವೂ ಅನನ ಸ್ವಾನಿ 
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ಕೈ ಒಳಗಾದವು ಎಂದು ಯಾರು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದು 
ಕೆ ಎಂಸು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಶ್ರೀಧರರು ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಆಹುತಿ ಹಾಕಿದ ಹೋಮವೂ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ! ಕೊನೆಯ 

ಯೋಜನೆಯನ್ನು - 4 ಕರೆ ೫೫18: aT ೫ Ay 
೫ ಕಕ ಎಂದು ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಧುಸೂದನ ಸರಸ್ವತಿಯವರು ಕರಣ 

ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ಅರ್ಪಣ ಎಂದರೆ ಸ್ರುಕ"ಸ್ರುವಾದಿಗಳು ಆ ಮೆ Hei sre 

ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ (ಯಾವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲ್ಪಡುತ ತ್ತದೆ) ದೇವತೆಗಳು ಎಂಬ ಆರ್ಥ 
ಣೆ ತೇ ಎಂಬ ವ್ಯ; ತೃತ್ತಿಯ ಅಧಿಕರಣಗಳಾದ ದೇಶಕಾಲಾದಿಗಳು ಇನೆ 

ಲ್ಲವು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿತನಾದುದರಿಂದ ಅವೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ: ನೇ ಎಂದು ತಾತ್ಸರ್ಯ ತೆಗೆದಿ 

ದ್ವಾಕೆ "ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ತಶಿ ತವಾಡುದರಿಂದ' ಎನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಗೀತೆಯ ಒಪ್ಪಿ ಗೆಯ. 

ಉಳಿದವರು fo ಎಂದು ಸಮಸ್ತ ಪದನನ್ನು ಸ್ನೀಕ 

ರಿಸುತ್ತಾರೆ. "ಬ್ರಹ್ಮಕರ್ಮವೆಂದೇ ತಿಳಿಯುವವನಿಂಡ' ಎಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳು 
ತ್ತಾರೆ. 

ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಅನ್ವಯ ಹಚ್ಚುವ ರೀತಿಯನ್ನೂ ಮತ್ತು ಅವರು ಈ 

ಶ್ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಬರೆದ ದೀರ್ಥವಾದ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಮಿಮರ್ಶಿಸಟೇಕು. ಶಂಕರಾ 

: ಚಾರ್ಯರು ಸಹ ಶ್ಲೋಕದ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿಯೇ ಹಚ್ಚೆ ದಾ ರೆ 

"ಹೆವಿಯೆಂದು ಯಾವದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೆವೋ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ: ನೇ ! ಹಾಗೆಯೇ ಅಗ್ನಿ ಯು 
ಬ್ರಹ್ಮನೇ | ಯಾವದು ಬ್ರಹ ನಿಂದ. ಹೋಮ ಮಾಡಲ್ಬ ಡುತ್ತದೆ ಆ ರಕ 

ಬ್ರಹ್ಮ ಫ್ ! ಅನನ ಹೋಷು ಹ ಕ್ರಿಯೆಯ ಊೂ ಬ್ರಹ್ಮನೇ | ಬ | ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವ ರೂಸ 

ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿಯುಳ್ಳ ಸವನೇ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಆಕ್ಟ ಹ ಅದೇ 

ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಐಕ್ಯದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅಧ್ಯಾನವೆಂದು ಇಟ್ಟು ತು ಬ್ರಹ್ಮ 

ಒಂದೇ ಸತ್ಯ ಹನಿಶರ್ನಣ ಮೊದಲಾದವೆಲ್ಲವೂ ' ಸುಳ್ಳೆಂದು ಜ್ಞಾ ನಿಯು ಗ ಗ್ರಹಿಸು 
ತಃ ನ ಅವರ ಶಾತ್ಸರ್ಯ, ಶಂಕರರು ಈ ತಾತ್ಸರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಮ 
ತಮ್ಮ ಕ್ಕಿ ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪಾ ್ರಟೀನನಾ ದ ಭಾಷ್ಯ ವನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಹಳೆ ಭಾಷ್ಯವು 
ಬ್ರಹ್ಮ, ತ ಈ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಕು ಹೋಟಾ ನೆಂದೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ 
ದಕ್ಕೂ ಪ್ರವರ್ತಕವಾಗಿದೆಯೆಂದೂ ತಾತ ಶ್ಬರ್ಯವುಳ್ಳದ್ದಾ ಗದೆ. ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ 
ದೇವನನ್ನು ಕಂಡಂತೆ ಅರ್ಪಣ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ (ನನ್ನು ಕಾಣುವದರಿಂಡ 
ಅರ್ಪಣ ri $ದವುಗಳು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲೆಂದು ಹಳೇ 
ನ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. 

ಇದಕ್ಕೆ ಶಂಕರಾಜಾರ್ಯರು ವಿರೋಧವನ್ನು ಎರಡು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ gs 
ತ್ತಾಕೆ :-- ೧) ಇದು ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಞಾ ಸನದ ಪ್ರಕರಣವಾದುದರಿಂದ ಯಜ ಸ್ನ ವನ್ನು 

೭೫ 

ತ 
a 
ನೊ 
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ಬ್ರಹ್ಮೆನೆಂಡು ಹೊಗಳಿದ್ದಾಗಿಡೆ. ಇದೇ ಜ್ಞಾ ನ ಯಜ್ಞ . ಇಂಥ ಬ್ರಹ್ಮನು ಅಂತರ್ಯಾ 

ಮಿಯಾದ ಒಂಡು ಡೇನತೆಯೆಂದು ವರ್ಣಿಸುವದು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವೆನಿಸುವದು. 

೨) ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ: ಸದಾರ್ಥಗಳು ಪ್ರೇರಣೆ ಹೊಂದುತ್ತವೆಕಿದು ಹೇಳುವದು. 

ಬ್ರಹ್ಮೆನಿದ್ಯಿಯಾಗಲಾರಡು (wh gat ಗ fii 
azagfiz: ಗಾಡಿ ..., 7 aot. qenfamadgfeafaarenq ಹೀಗೆ 
ತಿಳಿಯುವದು ಲೌಕಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಜಾ ಶಿ ನವಾಗಬಹುದು ಬ್ರಹ್ಮೆ ವಿದ್ಯೆಯಾಗ 

ಲಾರದು. 

೩) ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಣ ನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬ ಜ್ಞಾನವು 

ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾರದು (ಇ ಇ ಕವ ರ aT! ) 
ಆದಕೆ ಭಗವಂತನು ಕೆಕೆ ನಿನ ಗಢ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾ ನೆ. ಆದರೆ ಜಗತ್ತು 

ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ಯ ಎಂದು ತಿಳಿದ ಬ್ರಹ್ಮ! ಜ್ಞಾ “ನೇ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು 

ಕೊಡುವದು” ಎಂದು ಶರರ. ಮಾದ. 

ಈ ವಾದ ಸರಿಯಲ್ಲನೆಂದು €. ಹ. ಪದ ೈನಾಭಾಚಾರ್ಯರು ಹೀಗೆ ಉಪ 

ಸಂಹೆರಿಸುತ್ತಾರೆ :-ಯಾಕೆಂದಕೆ ಬ್ರಹ ನ ಇತರ ipl 9 ತಿಳಿದಂತೆ ಅವನ 

ಅಂತರ್ಯಾಮಿತ ವನ್ನು ರ್ ಬ್ರಹ್ಮೆಜ್ಞಾನನೇ. ಹನು ಸರ್ವ 
ಪ್ರೇರಕನೆನ್ನು; ಬ ಿಹ್ಮಜ್ಞಾ ನವೇ! ಇನ್ನು ಜಗತ್ತು ಸ fi ಜಾ ನಕ್ಕೆ 

ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ. ಪುಸ್ಟಿ | ಕೊಕೆಯುವದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಮಿಥ್ಯಾ .ಆಗಿದ್ದೆರೆ ಲವು 

ಪದಾರ್ಥಗಳ ಹೆಸರು ತಕ ಅವು ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂದು ಹೇಳುವದರಲ್ಲಿ ಏನು 
ಮಹತ್ವವಿದೆ ? ಇದಕ್ಕೆ ಶಂಕರರ ಉತ್ತರವೆಂದರೆ ಯಜ್ಞ ವೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು ಹೇಳುವ 

ತಾತ್ಸ ಕಾನ ಅರ್ನಣ: ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಹೆಸರು ತೆಗೆದು ಕೊಂಡು ಅವು ಬ್ರ ಹ್ಮ 

ಅರ್ಸಣಗಳ್ಳಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವೆಂದರೆ ಜಾ ನವನ್ನು. 

ಸ್ತುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೀಗ್ ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಸೆ ತನ್ನ ಮಹಾತ್ಮೆ ಇಲ್ಲವೆಂದಂಶಾಯಿತು. 

ಬರೀ ಯಜ್ಞ, ರೂಪ ಜಾ ನವಷ್ಟೇ ಬ್ರಹ್ಮವಲ್ಲ; ಉಳಿದ ಟಿ ಫನವೂ ಬ್ರಹ್ಮ: ವೆಂದು 

ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ಆದುದರಿಂದ ಮಿಥ್ಯಾ ತ್ವದಕ್ಕಿಂತ ಅಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವ. ಸರ್ವಪ್ರೇರಕತ್ವ 
ಇವು ಹೆಚ್ಚು ಉಪನನ್ನವಾದ ಭರ್ಮ ಒದು; ಸಿದೆ ್ಲವಾಗುವವು. 

William 0 Judge ರು ತಮ್ಮ ಭಗದ್ಗಿ (ತಾದಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಣೊ ಕಡ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ 

ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ : .''!! we try, as Khe directs to find the divine 

in every thing we will soon 198೧ not to judge by appeara- 

nces and if we fallow the advice given in this chapter to do 

our duty without hope of reward....the end will be peace. 



೧೫೪ ಅಧ್ಯಾಯ ಬ್ರ 

Aldus Huxley ಯವರು ತೆಮ್ಮ Perennial Philosophy ಯಲ್ಲಿ 

ತತ್ತ್ವಮಸಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ- ""ಗindus categorically 

affirm that ‘‘Thou art that’. qequfr that the indwelling 

Atman is the same as Brahman. . (ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಆತ್ಮನೇ 

ಬ್ರಹ್ಮನು). 

ಅದರೆ ವೆಕಟನಾಥರು ಮಾತ್ರ ಮದ್ವರಾಮಾನುಜರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು 

ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಕಿೀ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ; pa ಭಾಷ್ಯದಿಂದಲೇ ಅನರು ತಮ್ಮ ಡೋಸಗ 

ಳನ್ನು ತಿದ್ಧಿ ಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುವ dO ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ವಾಚಕರ 

ಅವಗಾಹನೆಗೆ ನು ಒಳ್ಳೆ ದು, ನಂದು 0 ್ಬM ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ 
ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಮು 

Archie. J. 88೧೧ ರು ತಮ್ಮ the Bhagavadgita ದಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದ 

ತರ್ಜುನೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ : Ultimate reality itself is the act 
of giving. Ultimate reality itself is the gift, ultimate reality 

itself is the consumer of the gift. Ultimate reality itself is the 

giver. Ultimate reality shall! be reached only by him who 

realizes that all striving for rewards is ultimate. reality itself, 

ಇಕಿ ಸಂ! ೦1 0101೧6 ಕೊಡುವಕ್ರಿಯಾ; ಕಣಣ: 911 ಪ್ರಸಾದ 

8೧೯೫ ಪ್ರಸಾದ ಭಕ್ಷಕ, ಬಳಿಸುವವ, gr giver ಕೊಡುವವ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೂಢ 

ಅರ್ಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯೌಗಿಕ ಅರ್ಥಸ್ವೀಕರಿಸುವದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರ್ಥ ಶೋಜೆಯೆೇನು 
ದೂರೆಯುವಿದಿಲ್ಲ. 

weedeat by him who realizes that all striving 

for rewards is Brahm sdqnrfr ಎಂದರೆ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ದೊರಕಿಸುವ 

ಯತ್ನ] ಗಳು ಇಣಗಗಣ ಯೆನು ವದಕ್ಕೆ ಈ ತರಹದ ಅರ್ಥ ಕಲ್ಪಿ ಸುವದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿ ಕಿನ 

ಜೂ ಇಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಜ್ಞಾ ನಾಕಾರವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 

ರೂಢಾರ್ಥದಿಂದಲೇ ಸಪನ್ನ; ನಾಗ ಜೊರೆಯುತ್ತಿರಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಯೌಗಿಕ ಅರ್ಥದ ಕಡೆಗೆ 
ಯಾಕೆ ಓಡಬೇಕು? 

ಮೇಲಾಗಿ ಬಾಮರವರ ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶ 

ವಿಥೀಯಗಳನ್ನು ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅರ್ಪಣಾದಿಗಳನ್ನು 

ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವವನ್ನು ವಿಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 

ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ್ದನ್ನು ಉದ್ದೇಶಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿದ್ದನ್ನು ವಿಧಾನ ಮಾಡುವದರಲ್ಲಿ 
ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಕೊಂಡಂತೆ ಕೊನೆಗೆ (A! striving 

for rewards is ultimate r«aiity) "ಉಜ್ಜಿ €ಶ ವಿಧೇಯಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ 
ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 



ಗೀತಾ ಗ್ರಂಥ ವಿವರಣೆ ೧೫೫ 

ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ನರು ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾದ 8112097816 ಒಂದು ಕಾವ್ಯವನ್ನು 

ಉದಾಹಂಸಿದ್ದಾರೆ ಕ 

All you have been, and seen, and done and thought. 

Not you but, have seen and been wrought. 
Pilgrim pilgrimage and Road 

was but my self toward myself and your 

Arrival but myself at my own door 

Come, you lost Atoms, to your centre draw 

Rays that have wandered into darkness wide 

Return and back into your sun subside. 

ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಚ್ಚ ತ್ಸಬೇಕೆಂಬದನ್ನು ನೊದಲಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ 

ಸರ್ನಕತ ರ್ಸೈತ್ವವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಿಡಿಸುತ್ತದೆ. 1 ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವವನ್ನೂ 

ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಭಗವಂತನಿಗೆ" ಪೂರ್ತಿ 
ಯಾಗಿ ಶರಣಾಗತನಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಈ ಕಾವ್ಯದ ತಾತ್ಸರ್ಯ, 

ರಾಧಾಕೃ ಷ್ಠ ಶೆ ರು ಮಾತ್ರ ಮಧ ರಂತೆ ಕಡೆಯ ಸಾಲನ ನ್ನು ಹೀಗೆ ಭಾಷಾಂತರಿ 

ಸಿದ್ದಾ ರೆಃ 0 is that which is to be ೩0೫198 by him who 

೫ 0 Gad in his works. 

ಮಹದೇವ ದೇಸಾಯಿಯವರು ಸಹ ಹೀಗೆ ಅನ ಸಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ೨105 he 

whose mind is fixed in acts dedicated to Brahman must 

need pass on to Brahman, 

ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಇಗ 7? ೫] 5 ಗಿರ ಕಿನ ie ಈ 
ಶಿ ಕೈ ಚ !||ಘ ಎನ್ನುವದು ವಿಶೇಷಣವಾಗಿದೆ. ಮೇಲಿನವರು 

ಏನೂ ಅಧ್ಯಾಹೃತ ತಕ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇದೇ ಅರ್ಥ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ 

ಮೊದಲಿನ ಪಂಕ್ತಿಯು ಎರಡನೆ. ಪಂಕ್ಷಿ ಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನಿ ಜಾನೆ ಕೋರುನದಿಲ್ಲ. 

ಅದನ್ನೇ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಪೂರೈಸಿದ್ದಾ ಕ್ಕೆ 

ರೊ. ಟಳಕರು-ಇಕ ಶಬ್ದವನ್ನು "ಆಹುತಿ ಕೊಡುವದು? ಎಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 
ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ೫ಕರ್ಗ7ತಕ ಎಂಬುದು ಪುನರುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ 

ಆದೂ ಕ್ಷಷಣ ೫೫ ಎಂದು ಕ್ರಿಯಾ ರೂಪವೇ ಆಗಿದೆ. ತೇ] ಎಂದರೆ ಶ್ಯ 

ಫಷ ಮೊದಲಾದ ಕರಣಗಳು ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೆ 

ಅದೇ ಅರ್ಥನನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರೂ ಒಪ್ಪಿ ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಪ ಎಂದರೆ 

“ನಿಷ್ಕಾಮ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವದು ಸಹ ಬ ಹ ವೇ 1” ಕಾಮ್ಯ ಬುದ್ಧಿ 

ಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 



೧೫೬ ಅಧ್ಯಾಯ ೪ 

ಸಾತನಳೆಕರರು ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ರಿಯೆಯು ಬ )ಹ್ಮಮಯವಾಗಿದೆಂದು 

ಕೆ “ಯಜ್ಞದ 'ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ 
ಯಜ್ಞ ಡೆಂತೆ ಮಾಡಿದೆ 

ಸಂಗ್ರ ಹಾರ 

ಹೇಳುತ್ತಾ ಸ ಹ 

ಸನ್ನಿಹಿತನಿದ್ದಾನೆ ಬರೀ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನಗಳಷ್ಟೇ ಕಫ 
ಲೌಕಿಕ ಕೃತಿಗಳು ಸಹ ಅವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಮತ್ತು ಲಕ ಸಿಂ 

ವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದ - ಪನಿತ್ರವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಜೀವನತ್ತ ಒಯ್ಯುತ್ತವೆ. ಯಾರು 

ಕರ್ತಾ ಕೃತಿ ಕ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಕರಣಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅವಿರ್ಭಾವನೆಂದು ತಿಳಿ 

ಯುತ್ತಾರೆ, ಅನರು ಬ್ರಹ್ಮರಾಗುತ್ತಾರೆ.” 

ಚೆ. ಸಾ. ಪಟಿವರ್ಥನರು ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ತಮ್ಮ ಗೀತಾಮಂಥನದಲ್ಲಿ 

ಯಜ್ಞ ದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ :- ಯಜ್ಞ ಕನ ಯಜಮಾನನು 
ಸಪಫಿಃ ೀಕನಾಗಿ ಯೆಜ್ಞ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನು 

ಇಗ 
ಸಂಸಾರೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದೇ ತಾತ್ಸರ್ಯ. ಅದರಂತೆ ಯಜ್ಞ ಕೈ ದ್ರವ್ಯ ಅನಸ್ಲು 
ವಾಗಬೇಕು. ಅದರಂತೆ ಯಜ್ಞ ಕ್ಕಾಗಿ ದ್ರವ್ಯಾರ್ಜನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದಂತಾ 

ಯಿತು. ಅಂತೂ ಯಜ್ಞ ವೆಂದರೆ ಸಂಸಾರ, ಉತ್ಪಾದನೆ, ವ್ಯಾಪಾರ, ರಾಜ್ಯಕಾರ 

ಭಾರ ಮೊದಲಾದವು ಎಂದರೆ ಸಮಾಜ ಪ್ರನಾಹನೇ ಯಜ್ಞ, ; ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ 

ಹಾಗಿಲ್ಲ. 

"By identifying himself with such 8011೦೧, Shri 

Krishna has exalted and divinised them.” ಇಂಥ ಕೃತಿಗಳೊಡನೆ 

ತನ್ನ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವದರಿಂದೆ ಶ್ರಿ) (ಕೃಷ್ಣನು ಅವುಗಳನ್ನು ಉನ್ನತನುಟ್ಟ ಕೈ 

ಏರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ದೈವೀಕರಣ ಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.” ಎಂದು ಲಾಲರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮರು 2. “et it ೧೦೫೦೪61, Once become 

clear that the manifestation is also an aspect of the Sup- 
reme Brarman and it will be evident that there must bea 
way of action which does not bind the Soul. ಆವಿರ್ಭಾವವೂ 

ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂಡು ರೂಸನೇ ಎನ್ನುವದು ಒಮ್ಮೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ವಾಗಲಿ, ಅದರಿಂದ ಕರ್ಮ 
ಮಾಡುವ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪದ್ಧ ತಿಯಿಂದ ಜೀವನನ್ನು ಅದು ಬಂಧಿಸುವದಿಲ್ಲ. 

0.1.0. ಯವರು - ಈಶ್ವರನಿಗೂ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವು 
ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಂಥ' ವ್ಯವಸ್ಥಾ ನಿಬದ್ಧ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ (Constitutional monarchy) 
le ಪ್ರಜೆರಿಗೂ ಇರುವ ಅನೊ ನ್ಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತ್ಯ ಚೆ-ಎಂದು 
ಹೇಳಿದ್ದಾ ಗಿದೆ. “ಪ್ರ ಜೆರೂ ರಾಜರೂ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗೆ ಬದ್ಧ ರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ” 
ಎಂದು ಡೇಳುತ್ತಾ ಕ ಆದರೆ ರಾಜನಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿ ಕ್ಸಿನದಾಗಿ' ಹತ ರಲ್ಲ ಸ್ಪಾ ತಂತ್ರ 
ಒಂದು ಇರುತ್ತ ry ಆದನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗೆ ಒಳೆಗಾದ ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮ 
ಭಾವವೇ Archilictonic unity ಎಂದು. ಹೇಳುತ್ತಾ ರೆ 
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ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ನಾನಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಎಂಜಿನಿಯರರೊಬ್ಬ ರು ಲೋ ಟಿಳಕರ ಗೀತಾ 

ರಹಸ್ಯದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯ, ಸಮ್ಮ ಕಡವೆ! ಧರ್ಮ ವೆಂದು 

ನಿರ್ಣಯಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಯು ಎಂದರೆ ಸಾ ತಂತ್ರವು 

ಇಲ್ಲಿಯೇ ದೊಕಿಯುವಜೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ದರು. ಭಾರತೀಯರ ಆತ್ಮವಾದೀ ತತ್ವ ಜಾ ನವು 

ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳ ನಂತರ ಫಲಕೊಡುವದು ಈ ಎಂಜನಿಯರರು ಭೌತಿಕವಾದಿ ತತ್ವ 

ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡರು. ಯುದ ವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಸಹೆ ಜಗತ್ತಿ ನಲ್ಲಿ ತ 
ಯಿಂದ ಉಜ್ಯೊ ೀಗದಿಂದ ಆದು ಊರ್ಜಿಶಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುಪಸೌಂದು ಅವರ ಆಗ್ರಹ. 
ಇವತ್ತಿನ ಮ ರ್ಶ್ಯನಾದವು.. ಕಮಾಜದ ವಿಕಾಸದೂಳಗಿಂದ ಪ್ರಗತಿಶೀಲಸೂತ) 
ಗಳನ್ನು. ಹಿಡಿದು ಅಭಿಜಾತವನ್ನು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಸಬೆಾಗುತ್ತದೆ. ಪುರುಷ 
ಸೂಕ್ತ ಮತ್ತು ಭಗನದ್ದೀತಾ ಇವಗಳಲ್ಲಿ ಭೌತಕವಾದ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಬೋಧವಾಗು 
ತಡೆ. ಸಮಾಜ ಜೀವನರ ವಸ ನಿಷ್ಕ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ನತಯ ಅಭಿಜಾತ 
ಮಾಜ ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯ ಕ್ಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನೆ ¢ ತಮ್ಮ ತ್ರೀಮದ್ಭ ಗವದ್ಗಿ ತಾ ಬ್ರ ಹ್ಮ 

ವಿರ್ಯೆಯ ಹ ವ್ಯವಹಾರ ಎಂಬ ಗ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸ ತಸಾದಿಸಿದ್ದೂ ರೆ. ಅವರ ಮತಾ 
ಮಸಾರ ಈ ಶೊ. ್ಸೀಕವನ್ನು ಹೀಗೆ ಅರ್ಥೈಸಿದ್ದಾ ಕೆ “ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತ ನ್ನು 
ದೊರಕಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೊತ್ತಿ ಸಿದ ಈ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದರೆ ಸಮಾಜವು ಆಡುತ 
ಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ದ್ರವ್ಯವೂ ಸಹ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಸಂಪ ತ್ತಿಯನ್ನು ದೊರ 
*ಸಲಿಕ್ಕೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೂ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿ ಯೇ! ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಸಂಹತ್ತ್ರಿಯ 
ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಗ ರಾದ” ಅವರು ಪುನ: ವಿಕಾಸ ಹೊಂದಿ ಬೆಳೆದು ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ 
ಸಂನತ್ತಿಯೇ ಆಗುವಡೆಂದಿದ್ದಾ ರೆ ಇದು ಬಹಳ ಸಮಯೋಚಿತ ಅರ್ಥ. (ಈಗಿನ 
ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ) ಆದರೆ ಇದು ಗೀತೆಯ ಅರ್ಥನೇ ಹೇಗೆ? ಎಂಬುದನ್ನು 
ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಆತ್ಮರಹಿತವಾದ ಭೌತಿಕವಾದವು ಕೃಷ್ಣ ನಲ್ಲ 
ಎಂಬುದು ಕಂಡಿದ್ದೆ ವೆ. 

K. T. ತೆಲಿಂಗರು ಈಶ್ಲೊ (ಕದ ಮೇಲಿನ ಟಸ್ಬ ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆಯು 
ತ್ರಾ ಕೆಎ This thorough (dentifitation i the Brahman ex- 
plains why the action is destroyed and does not fetter the 
೦೬ (ಈ ಬ್ರಹ್ಮನೊಡನೆ ಪೂರ್ಣವಾದ. ಐಕ್ಯವು ಕರ್ಮವು (ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ 
ಯಾಕೆ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ; ಮತ್ತು ಕರ್ತನನ್ನು ಯಾಕೆ ಬಂಧಿಸುವದಿಲ್ಲ ಎನ್ನು ವದನ್ನು 
ಸ ಷ್ಟ ಪಡಿಸುತ್ತದೆ.) ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾದ ಐಕ್ಯ ನಿಜನಾ ಇದ ಐಕ್ಯವೆಂದೂ 
(ದ ಬ್ರಹ ನೇ ಎಂದೂ) ಆದುದರಿಂದ ಕರ್ಮವು ಸುಳ್ಳಾ ದುದರಿಂದ ಅದು ಬಂಧಕ 
ಗಗ 12 ಅದೆ ಸ್ರ ತವಾದದ ಕುಡುರೆಯನ್ನ ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರ ಪ್ರಮಾಣ 
ವಿಲ್ತೆಂಡು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ, 
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ಈ ಅದ್ವೈತ ಭಾವದಿಂದ ಕರ್ಮನಾಶವು ಹೇಗೆಂಬುದನ್ನು ಆ. ೪ ತುಳಪುಳೆ 

ಯವರು ತಮ್ಮ ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ೭'ರೆದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ಅಡ್ವೆ ಳೆ 

ತಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪವಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮರೂಪದಿಂದ ಅನುಭ 

ನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಆ ಮೇಲೆ ದೇಹವು ಕರ್ಮ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಆಗ ಕತೃತ್ವದ ಅಹಂಕಾರ 

ಎಲ್ಲ ಫಲಾಕೆಯಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಲಕ್ಷವು ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ ನಂತೆಯೇ ಇಡೆ. 
ಮುಂದೆ ಭಕ್ತ ಮುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೀ ಇವರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬರುತ್ತವೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಕ್ತಿ 

ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಟಾಮ ಕರ್ಮ ಇವುಗಳ ಶಿಖರವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಇದೆ. - ಬ್ರಹ್ಮ ಪಾತಿ ಈಗ 

ಈಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಮುಕ್ಕ ಪುಷನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞ ಕರ್ಮವು- ತನ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು 

ಬ್ರಹ್ಮ ರೂಪದಿಂದ ಕಾಣುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಪೂರ್ಣಮಾದ ನಿಷ್ಕಾಮ 

ಕರ್ಮವು. ಇತರ ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನ, ಅಗ್ನಿ, ಹನನ ದ್ರವ್ಯ ಹವನ ಕ್ರಿಯಾ 

ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಸ್ವರ್ಗಪ್ರಾಪ್ತಿ ರೂಸಫಲವೂ ಬೇಕಿ 

ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ವಾರಿ ಪುರುಷನಿಗೆ ಈ ಭೇದವು ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಇನೆಲ್ಲ 

ಭಿನ್ನಭಿನ್ನಪದಾರ್ಥಗಳೊಳಗಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹುಟ್ಟುವದೇ ಕರ್ಮ, 

ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸಡೇನೂ ಹುಟ್ಟುವದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಇದು ನೈಷ್ಯರ್ಮ್ಯವು 

ಇದು ಅದ್ವೆ ಛ್ರತವಾದವು. 

ಆದರೆ ಭಕ್ತಿ ವಾದ ಆಥವಾ ದ್ವೈತವಾದವು ಬೇಕೆ. ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಧೀನವಾದುದ 

ರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮವೂ ಬ್ರಹ್ಮವೆನಿಸುತ್ತದೆಂದು ವಾದ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನೂ 

ಅಲ್ಲಗಳೆಯುನಂತಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಧೀನವಾದುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ 

ವೆನಿಸುವವು. ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮನಾದರೆ ಭಕ್ತಿಯು ನಿಲ್ಲುತ್ತಡೆ. ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಿಡ 

ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಧೀನವೆಂದಾಗ ಅವನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತಿ 
ಯನ್ನು ಅಳಿಸುವದು ಅದ್ವೈತ; ಅದನ್ನು ಉಳಿಸುವದು ದ್ರೈತ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ 

ಶೂನ್ಯವಾದದ್ದು ನೈಷ್ಟರ್ಮ್ಯನಾಗುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತಿ ಶೂನ್ಯವಾದದ್ದು ಜ್ಞಾ,ನವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವ ಭಕ್ತಿ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಿರ್ಭರವಾದ ಸಮೃದ್ಧ ಕರ್ಮಗಳು 

ಸುಸಂಗತವಾಗಿ ಮರೆಯುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅದ್ವೈ ತಮತದಲ್ಲಿ ಇದು 

ಬರುವದಿಲ್ಲ; ಅವರು ಕರ್ಮಮಾಡುವವರು ಆತ್ಮಭಿನ್ನನಾಡ ಅಹಂಕಾರವು. 

Hill ರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ 8೧. *"ಊ೦/( is performed by not-self 

ಯಾಕೆಂದರೆ ೩ ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ೧೪, ೧೫ ನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಮತ್ತು 

ಯಜ್ಞಗಳು (ತಾನೆ ed ಗ) ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಹುಟ್ಟು ತ್ತನೆಂದು ಹೇಳಿದೆ 

ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದರೆ ೧೦1-5901 ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಯಜ್ಞ, ಯಜ 

ಮಾನ, ಹೋಮವೆಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು ಭಗವಂತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ನಿಜವಾಗಿ ಯಜ್ಞ 

ದಲ್ಲಿ. ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಭಿನ್ನವಾದ ಭೌತ ಪದಾರ್ಥಗಳಾಗಿವೆ. 
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ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವ ಕರ್ತನೂ ಕರ್ತೃತ್ವ ದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆತ್ಮ ಭಿನ್ನನೇ |. ಇದನ್ನು 

ಚನ್ನಾ ಗಿ ತಿಳಿದವನು ಯಜ್ಞ ಮಾಡು ದ್ದ ರೂ ಮ ಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. Ky 

ಜಾ ನವು ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ನೆಲಸಜೀಕು. ಎಂದರೆ ಯಜ್ಞ ಜ್ಞವು ಬಂಧಕವಾಗುವ 

ದಿಲ್ಲ” ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ: ವೆಂದರೆ “ವೇದಗಳು” ನಂದು ಒಬ್ಬಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ 

ಹೇಳಿದ್ದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತೆಯೇ ಬರುವದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ: ಜೊಡಣೆ' ವಿಶ್ಯನೆಂಡಕೆ 

ಬ್ರ ಹ್ಮನಿಗೆ ಅಧೀನವೆಂದರೆ ಈ ಘಟಾಟೋಸಪನೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮೈಕ್ಯ ಜಗನಿ ಥೈ 

ಯಲ್ಲಿ ನರ್ಯವಸಾನ ಹೊಂದುವದು ಗೀತೆಗೆ ಸಮ್ಮತವಲ್ಲವೆಂಬು ನ್ನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳ 

ಲಾಗಿದೆ. 

ಈ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ವಿಷ್ಣುದಾಸ ಎನ್ನುವವರು ಈ ಶ್ಲೊ ಕದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ 

Bright Path way to God ದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಸಂಹೆರಿಸಬಹುದು : ಸ 

A devotee should practice seeing God, the eternal Brahman 

under neath every thing., that is transistory and 166611೧6: 

He should feel the presence of God all round,in his oblations, 

in his self sacrifice, in the fire he worships, in all his actions 

with the world and its beings; such a person enters the 

eternal and others remain transmigereting in this world of 

rotation. By always seeing the self effulgent eternal every 

where he becomes self-luminous to enter into the great light 

pervading everywhere. Every thing we do should be 

intended for God, the ultimate reality, to reach the goal. 

ಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಟಸ್ಪ ಠ್ಸಣೆಯನ್ನು ಬರೆದಿ 

ದ್ದಾರೆ. 4 “ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ಸಾಧನ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ 

ಅಭೇದವನ್ನು ಹೇಳುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಜಡವಾದ ಜನ್ಯವಾದ ಕರ್ಮ 

ಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಅಭೇದವು ಹೊಂದುವದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ, ರಾಷ ವು ರಾಜಾಧೀನ 

ರತು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ *ರಾಜಾರಾಷ್ಠ ಸಂ” ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು 

ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೇ ಅಣಣ! 7ಕಣ,  ೫೮೫೫ಗ್ಕ್ಷಕ 

ಎಂದು ಭೇದವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ತೈ as ಸಪ್ತನಿೂ ವಿಭಕ್ತಿ ಗಳನ್ನು ತೋೊಂರುವದ 

ದಿಂದ ಆಪಾತತಃ ಅಭೇದವನ್ನು ಗೂ) ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ನಣದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಸರ್ಣಂ 

ಎಂದಕಿ ಸುಕ್ ಸ್ರುವಾದಿ ಸಾಧನಗಳು ಬ್ರಹಾ ಒಥೀನನೆಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಬೇಕು. 

ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಸಹ “ಕಾಮೇಸ್ಮಿ” ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಮವು 

ಪರತಂತ್ರವೂ ಜನ್ಯವೂ ಆದುದರಿಂದ ಕಾಮಕ್ಕೆ ಸರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಅಭೇದನನ್ನು ಹೇಳಿ 

ದರೆ ಸರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಾರತಂತ್ರ್ಯವೂ ಜನ್ಯತ್ವವೂ ಬರುವದರಿಂದ,...... ಕಾಮಕ್ಕೆ 
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ಈಶ್ವರಾಧೀನತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ೩-೧೪-೨ ನೇ ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ 

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.” 

daha ಇನೆ ಇತ್. fire; ಕ್ನೌ | 
searaiat ಇತ್ addadtaqaafd qu ll 

ಕೆಲವು ಯೋಗಿಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಯಜ್ಞ ರೂಪನ್ರ ಹೇಗೆ ಆಗುನದೋ 

ಹಾಗೆ ಉಪಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. (ಪರಮಾತ್ಮನ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನೆ ₹ ಯಜ್ಞ ವೆಂದು ತಿಳಿದು 
ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.) ಮತ್ತೆ ಕೆಲನರು ಬ್ರಹ್ಮಾಧೀನನಾದ ಅಗಿ ಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ 
ಮೊದಲಾದ ಯಜ್ಞ ದಿಂದಲೇ ಯಜ್ಞ ನಾಮಕ ಸರಮಾತ ನನ್ನು ಕುರಿತು "ಹೊವು 

ನನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ರೆ, 

ವಿಶೇಷ ಓನ್ಸಣೆಗಳು $- ೧೬ ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಕರ್ಮವನ್ನು 

ಕಾಣುನದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮುಂದೆ ಅದರ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿ 

ದ್ಕಾಯಿತು. ಈಗ ಕರ್ಮವನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ಅದರ. ಅನೇಕ ಉಪ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನೂ 

ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಇಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿ ಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ಲೆಲ್ಲ ಲ್ಲ ನಿಷ್ಕಾಮಕರ್ಮ, ಕಾಮ್ಯುಕರ್ಮವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 

ಮೊದಲಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕರಾದವರು ಯತಿಗಳು ಅವರು ಪ ಸರಮಾತ್ಮನ ಸೂಜೆಯನ್ನೆ| ¢ 

ಯಜ್ಞ, ವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎರಡನೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕರಾದವರು ಮಾತ್ರೆ 

ಗ್ರಹಸ್ಸಾ ಶ್ರಮಿಗಳು ಯಜ್ಞ ಗಳಿಂದ ಯಜ್ಞ ನಾಮಕ ಪ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸಂತೋಷ 

ಸೊಂಟಾ. ಕೆ, 

Hill ರು ಸಹ To the Lords of Heaven do some aseetics 

೧0೨61೪6. sacrifice ಎಂದು ಮೊದಲಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯುತಿಗಳು ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವ 

ರೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಓಪ್ಪಣೆ ಹೀಗೆ: ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ :-The 119 
part of this shloka refers to the ordinary sacrifice offered to 

devas, In the fire of ‘Brahman others.offers the self by tha 
self, making ‘yajnu egual, to.Atmam know. their conditiona 

Self as identical with ೧7೦೧೧೮, ೧8೧6! Brahman. But he hes 

already explanied This list of yatnas as material; in 9071/8811 

to Jnanayajina, So he has to 866: 1೧81 this jnauayejna is 

placed here with a view to extolit which nieaus nothing. 

ಈ ಮೊದಲೇ ಈ ತರಣದ ಯಜ್ಞ ಗಳನ್ನು ಭೌತಯಜ್ಞ ಗಳೆಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾ ಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 

ಜ್ಞಾ ನಯಜ್ಞ ನಯವನ್ನು ಸ್ತು 3 ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೀ. ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಅದರ 

ಅರ್ಥ ವ್ಯರ್ಥವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. 
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ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರೂ ಅವರೆ ಅನುಯಾಯಿಗಳೂ. ಶಾಕರೆನಣ್ ಇಣ್ 

de ಶಕ್ರ ಕಳೆ ಣೆ ಇ ತಗರ? ಒಳ್ಳೆ ತಿಳಿಯಾದ 
ಜ್ಞಾನ ಮಹಾಯಜ್ಞ ವೆಂದು ಸಿದ್ಧಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವದರ ಸಲುವಾಗಿ 

ಉಳಿದ ಯಜ್ಞ ಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನು ತಿರಸ ಸೃರಿಸುತ್ತಾ ನೆಂದು ತ 

ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ಪ್ರಸಂಗವೇ (೨೪ ರಿಂದ ೩೩ ರ ವರಗೆ) ಜಾ 2್ಲನದ ಸ್ತೋತ್ರ 
ನಡೆದಿದೆಂದು ಅವರ ಭಾವನೆ. ಆ ೩೩ ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ pe 

ಆತರ ಕಳ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸಾಮಾನ್ಯಯಜ್ಞ ಗಳಿಕಿಂತ 

ಜ್ಞಾ ನಯಜ್ಞ ವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಶ್ಲೋಕದ 

ಮೊದಲಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜರ ದ್ರನ್ಯಮಯವಾದ ಯಜ್ಞವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಎರಡನೇ 

ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜಾ ಶಿನಯಜ್ಞ ವನ್ನು ಬಾಯಿತುಂಬಹೋಗಳಿದ್ದಾರೆಂದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. 

“ಮ್ರು ತರಹದ ಅರ್ಧವಿವರಣಿಗ ಯಾವ ಆಧಾರವೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾಮ್ಯ 

ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವನರನ್ನು ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ॥ ಜಾ ೪೨-೪೩ 

ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಗಣ ೫1 ಇಗ! 414 ಎಂದು ಸ್ವರ್ಗದ ಸಲುವಾಗಿ ಯಜ್ಞ 

ಮಾಡುತ್ತಿ ರುವ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನು ಹ ತೆಗಳಿದ್ದಾನೆ. ಇ 

ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನು ತೆಗಳಲಿಕ್ಕೆ ಅನಕಾಕನೆ ₹ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಯಾಮಿ ಕರ್ಮಗಳ 

ಪ್ರ ಸ್ತಿ ಯೆ ನಡೆದಿ. 

ಇನ್ನು ಜೂ ತನವನ್ನು ಸ್ತುತಿಸ ಸರಿಕ್ಕೆ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮವನ್ನು ನಿಂದಿಸುತ್ತಾರೆಂಬ 

ಮಾತು ಬಹಳ 1 ನಾದವು. ಜ್ಞಾನದ ಮಹೆತಿಯು ಬಗೆ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮದ 

ನಿಂದೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪಭೂತ ಮಹಾತ್ಮೆಯು ಅದಕ್ಕೆ 

ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಕೆ ಜ್ಞಾ ನೆಡೆ ಮಹತಿಯು ಅಸ್ಟೆ ನು ರೊಡ್ಡದೆನಿಸುವದಿಲ್ಲ'ನೆಂಡು ೧. MM: 

ಸದ್ಮನಾಭಾಚ್ರ್ಯರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಡುತ್ತಾ ಕಿ, 

೧) ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಇಂಥ ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮಿಗಳನ್ನು ಖ್ಞಗಗಣ: ಎಂದು ಕರೆಯುವದು 

ಯೋಗ್ಯವಾಗಲಾರದು. ಮತ್ತು ೨) ಕಫ ವೆಂದರೆ ಬರೀ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳೆಂದು 

ಏಕೆ ? ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವೆಂದೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ, ೩) ಜೀವ ಪೂಜ 

ಧ್ಯಾನಾದಿಗಳೂ ಒಂದು ಯಜ್ಞ, ವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಧಕನೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಈ 

ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿದರೆ ಸರಳವಾದ ಸುಂದರವಾದ ಅರ್ಥವೂ ಹೊರಡುನದರಿಂದ 

ಇದನ್ನೆ ಕೆ. :ಬಿಡಬೇಕು ತಿಳಿಯುವದಿಲ್ಲ, 

ಸಕಾ 01 ಹೀಗೆ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ :- "ಗತ್ 

gd ೫777೫7೫1 sf dada ಹೀಗೆ ಕರ್ಮವು 
ಜ್ಞಾ ನಾಕಾರ ಉಳ್ಳದಡ್ಡೆಂದು ಸಿದ್ಧಮಾಡಿ ಈಗ ಕರ್ಮಯೋಗದ ನಾನಾತರಹಗಳನ್ನು 
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ಭಗವಂತನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕೌ ಫ ಎಂದರೆ ದೇವತಾರ್ಚನೆಯನ್ನು ಒಂದು 

ಯಜ್ಞ ವೆಂದೇ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿಷ್ಠಾಮಿ ಕರ್ಮಮಾಡುವನರಕ್ಷೇ 

ಭಗವಂತನು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾನೆ. (೧ನೇ ಸಂಕ್ತೆಯಲ್ಲಿ). 

ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಯಜ್ಞ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತ ಇದು ದೈವಯಜ್ಞ 

ನೆಂದು ಭಗವಂತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ. dae 

೫4 ಭಗವದುಪಾಸನೆಯೇ ೫೫ ವೆಂದು ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ನಿಷ್ಠೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 

ards wd ೫ಡಿಕ ಯತಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಯಾನದೂ ಇಲ್ಲ. 

ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ನಾಲ್ಕು ವಿಧ. ೧) ಕುಟೀಚಶರು - ಇವರ ಸನ್ಯಾಸ ಪರಿ 

ಸೂರ್ಣವಾದುದಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಪೋಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ೨) ತ್ರಿದಂಡಿಗಳು- 

ಅವರು ಶಿಖಾಯಜ್ಞೊ ಪವೀತಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತಾರೆ. ದಿನಮೇಕ ರಾಶಿಯಾಗಿ 

ತಿರಗುತ್ತಾರೆ.. ೩) ಹಂಸರು- ಇವರು ಏಕದಂಡಿಗಳು. ಅವರಿಗೆ ಶಿಖೆಯಿಲ್ಲ. ೪) 

ಪರಮಹಂಸರು ಪರಿಸಕ್ವ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು. ಅವರ ಶಿಖೆಯನ್ನೂ ಯಜ್ಞೊ ನನೀತನನ್ನೂೂ 

ಇಡುವದಿಲ್ಲ. ಇವರೂ ಏಕದಂಡಿಗಳು. ಅವರಿಗೆ ಹೊರಗಿನ ಯಾವ ಕರ್ತವ್ಯಗಳೂ ಇಲ್ಲ. 

ಆದುದರಿಂದ ಅವರ ಮನಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮಗ್ಗನವಾಗಿರು 

ತ್ತದೆ. ಅದೇ ಅವರ ಯಜ್ಞ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 
ಆದುದರಿಂದ ಮೊದಲಿನ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಹಂಸರನ್ನು (ಔ/ಸ:) 

ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ದೈವ ಯಜ್ಞ ವನ್ನೇಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಸರಮಾತ್ಮನ 

ಉಪಾಸನೆಯು, ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳೂ ಯಜ್ಞ ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದೆಂದಾದರ್ಕೆ 

ಮೊದಲಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯತಿಗಳನ್ನೂ ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು. 
ಪ್ರಭುಪಾದರು ಶಂಕರರ ಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ತುಳಿಯುತ್ತಾ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು 

ಹೀಗೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ $ ೨. Some yogies perfectly worship the 

demi gods by offering different sacrifices to them and 

some of them offer sacrifices in the fire of the Supreme 

818718೧ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರಹದ ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ 

ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸ ತಕ್ಕುವರು. ಚಿಕ್ಕು ದೇವತೆಗಳನ್ನು 

ಆರಾಧಿಸುವವರು ಯೋಗಿಗಳಾಗಲಾರರು. ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಹುತಿ ಹಾಕುವವರಕಿಂತ 

ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ರೂಸ ಆಹುತಿ ನೀಡುವವರು ಹೆಚ್ಚಿನವರು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮನಸಿನಲ್ಲಿ 

ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ರಾಘವೇಂದ್ರರು ಮಧ್ವರು ದೈವಯಜ್ಞ ಮಾಡುವ ಯೋಗಿಗಳೇ 

ಹೆಚ್ಚಿನವರು (4 ಗಣ ಇ 7೫7 waft art Fae mine: 
wa: gard) ಇವರೇ ಮೊದಲಿನ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೆ 

ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಫಗ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ 



' ಗೀತಾ ಗ್ರಂಥ ಖನರಣೆ ನ 

ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ : ಕೊಟ್ಟಿ ದ್ಮಾರೆ. ಆದರೆ ಅಗ್ನಿಪ್ರಧಾನವಾದುದು; ಅಗ್ನಿ ಯಲ್ಲಿ 
ಹೋಮ ಮಾಡುವವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೃ ಹೆಸ್ಸಾ ಶ್ರಮಿಗಳು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಟೋ 

ಮಾದಿಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುವನರೇ WS ಸುಕ್ತಿ ಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಇವರು 

ಮೊದಲಿನವರಕಿಂತೆ ಹೀನರು. ಇವರು ಸಹ ಯಜ್ಞ ನಾಮಕ , ಪರಮಾತ್ಮನ 

ಉದ್ದೇಶವಾಗಿಯೇ ಕರ್ಮ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರೂ ನಿಷ್ಯಾಮಿಗಳೇ. 

... ಅಂತೂ ಈ ಮೂವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೀಗೆ ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಬಹುದು. ಶಂಕರಾ 

ಚಾರ್ಯರು ಮೊದಲಿನ ಸಾಲು ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮಿಗಳೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ 
ಯಾವದೇ ಆಶ್ರ ಮದ ಎಲ್ಲ'ನಿಷ್ಠ್ರಾಮ ಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆಂದು ರಾಮಾನುಜರ ಅಭಿಪ್ರಾ ಯ. 
ಎಲ್ಲ ಡೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಥವಾ ವಿಶೇಷನಾಗಿ ಪರಮಹೆಂಸರಿಗೆಂದು 
ಮಧ್ವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, 

ರಾಧಾಕೃ ಷ್ಣ ್ಸ್ಹನ್ನ್ನರು ಮಾತ್ರೆ : Some 1೦175 offer sacrifices 10 the 

gods Whilo. others offer sacrifice by sacrifice itself into the 

fire of the supreme. 

ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು (6065) ಸರಬ್ರಹ್ಮನ ರೂಪಗಳೇ ಎಂದು ಶಿಳಿದು 

ಅವರವರಿಗೆ ಪ್ರಿ "ತ್ಯಾಸ್ಪದನಿದ್ದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅನರವರಗೋಸುಗ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, 

ಉಳಿದವರು ಪರಬ ಹಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಚಿದ್ಧ ವಾನಂದರು ೫೫ ಎಂದರೆ ಜೀವಾತ್ಮನು, ಆದುದರಿಂದ ತ ಸಾಲಿನ 

ಅರ್ಥವನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Jivatman or the individual 
self is also learned yajna. Sacrifice therefore of the self by 

the self is to dedicate oneself to lswara. 1119 surrendering 

the individual consciousness to the cosmic consciousness, 

even as the river re enters the sea. ಜೀವಾತ್ಮನು ತನ್ನ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು 

ಸರಮೇಶ್ವರನ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾ ನೆಂದು ಅರ್ಥ. | 

ಇನ್ನು ಎರಡನೆ ಪಂಕ್ರಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ೫ ಇಳಿಸ ಇದು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ 

ಆಸ್ಪದ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮಧ್ವರು ಮತ್ತು ರಾಮಾನುಜರು ಈ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳು ಗೃಹ 

ಸ್ಕಾಶ್ರಮಿಯು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡುವದನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆಂದು 

ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಜ್ಞನ ದ್ವಾರದಿಂದೆ (ವಿಷ್ಣುವಿನ ದ್ವಾರದಿಂದ) 

wdq seems to me to mean- ‘“Merely ' performing the 

atdinary outward ceremonial acts’® while the mind is fixed 

not on any ಕೌ but on the absolute Brahman” (Hill). 

ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಂದು ಅರ್ಥ, ಸರಿಯಾದ ಭಾವದಿಂದ ಈ 

ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ 
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tt, 

ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. (ಇ ಇ ಇತತ ads "ಇಳಿ! 
fae: ಶತಕ ಇಳಿತ ಇಗ್ಗಿತತೆತ್ ಇತ್. nf). ಇನ್ನು ರಾಮಾ 

ನುಜರು ೫೫ (ಇರ ಗಣನೆ ೫೫೫7108 84) ಎಂದರೆ ಶುಶ್ಪ 
ಮೊದಲಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪಭೂತವಾದ ಹೋಮ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು (ಚಣ ೫೫೫1 

POUR] ಕ್ವ! qeafe) ಯಜ್ಞ ದ ಉಪಕರಣಗಳಾದ ಸ್ರುಕ್ ಸ್ರುನ 

ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ಹೋಮ ಮಾಡುತ್ತಾನೆಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರೆ 
೫೫ ಎಂಬ ದ್ವಿತೀಯಾದೊಳಗಿನ ಒಂದರಲ ಯೇ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಮಾವೇಶ ಹೊಂದುತ್ತ 

ವೆನ್ನುವದು ಸರಿಯೇ. ಇಡಿತ ಯಜ್ಞ ನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ದ್ವಾರದಿಂದ ಎಂಬ 

ಕರ್ತೃರ್ಥಕ ತೃತಿಯಾದಿಂದ ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ 

ಸರಿ ಡೋರಿತು. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಜೀವನು ಬ್ರಹ್ಮೆ 3ಕ್ಳನನ್ನು ಆನು 

ಭವಿಸುವದರ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವರ್ಣನೆಯೆಂದು ಭಾನಿಸುತ್ತಾರಿ. ಅನುನಹಿತನಾದ 

ಎಂದರೆ ಶುದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಾನನ್ನು ಭ್ರಮಿಸಿದಂತೆ ಅಧಿಸ್ಮಾನನು; ಅನ 

ನಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ; ಯಜ್ಞ ಎಂದರೆ ಹೋಮ ದೃವ್ಯವಾದುದೇ ಉಪಹಿತ 

ನಾದ ಜೀವನು. ೫ಭಷ ಎಂದರೆ ಜೀವನು ಈ ಉಪಾಧಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವಾಗಕೇ 

ಆಹುತಿಯಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕಾತಣಗ್ಗಿ ಯ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥನೇ |! 

ಐಕ್ಯವನ್ನು ಕ್ಸ ನುತ್ತು £4 ಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿರುದ್ಧ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು (ತಕ) 
ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವರೂಸಭೂತ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಿಡಿದು (3) ಲಕ್ಷಣಾ 

ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

೧೧ ನೇ ಸ್ಥಂದ ೩ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ «da 

aad 7 fem: ಔಷ ಔಕರ್ಷಗರ್ಣತ ತ್ಮ 5೫ qeife ಕತ: ॥ 
ಎಂದು ಆವಿಹೋತ್ರನಿಗೆ ರಾಜನಾದ ನಿಮಿಯು ಈ ಕರ್ಮದ ವಿಷಯವನ್ನೇ 
ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ಆವಿಹೋತ್ಯನು ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಮೊದಲು ಕರ್ಮ ಅಕರ್ಮ 

ವಿಕರ್ಮಗಳ ವಿಷಯ ಕಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾದುದೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿ ಆ ಮೇಲೆ 

ಆ ಮೂರುಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿ ಭಕ್ತರಾದ ನಿಸ್ಕಾಮಿ ಕರ್ಮಿಗಳು ಮೂರ್ತಿ 

ಪೂಜೆಯನ್ನು ..ಎಷ್ಟು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ  ಮಾಡುತ್ತಾರೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 
fended ಎಂದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ಥಾನ, ಗಂಧ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ವಿಧಿ 

ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಈ ಕಾಣೆ ಜತನ ಎಂದು 

ಪೂಜಾ ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಗ್ರಂಥಗಳೂ ಭಾಗವತ ಧರ್ಮ ಮೂಲ 

ವಾದುದರಿಂದ ಭಾಗವತ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಗೀತೆಯ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನನಿದ್ದಂತೆ 
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ತೋರುವದೆರಿಂದ ಮೊದಲಿನ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗವತ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 

ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಅರ್ಥ ಹಚ್ಚಿದ್ದು ಆಶ್ವ ಶ್ಲರ್ಯವೇನು ಅಲ್ಲ. 

ರಾಜಾಜಿಯವರು ಈ ೫ ನ್ನು ಹೀಗೆ ಭಾ ಇಷಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ :-ಯಜ್ಞ 

ಗಳನ್ನು ಹಲವು ವಿಧಗಳೆಲ್ಲಿ Nl, ದೇವತೆಗಳಿಗೆಂಡೇ ಹಲವರು ಯಜ ಗಳನ್ನು 

ಮಾಡುವರು. ಆದರೆ ಕೆಲವರು , ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, 'ಔಾಡುವ 

ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹನಿಸ್ಸ ನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ! ದ ಯಜ್ಞ ವನ್ನು ಮಾಡುವರು, 

ಇವರೂ ಎರಡನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ, ಮೊದಲಿನ ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವವದಕಿಂತ ಜಟ ಕಿನವರು. 

ಆದರೆ ಈ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಶಬ್ದ 
ಪ್ರಸಂಚನೇ ಇಲ್ಲದ್ದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮನಿಹಿತ 

ಅನುಸಹಿತ ಎಂದು ಎರಡು ವಿಧವಾದುದೆಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶಬ್ದದ ಸರಕೇ ಇಲ್ಲ. ೫೫ 

ವೆಂದರೆ ಉಸಾಧಿಗ್ರಸ್ತ ಜೀವನೆನ್ನುವದಕ್ಕೆ ಯಾನ ಶಬ್ದವೂ ತನ್ನ ಸಹಾಯಕ ಕ್ಸ 

ಮುಂದೆ ಚಾಚಲಾರದು. ಯಾಸ್ಕನ ನಿರುಕ್ತವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಯಗಿದೆಯಂತೆ 

೫೫ ಕೈ ಆತ್ಮನೆಂದು ಅರ್ಥವಾದರೂ ಆದು ಉಪಹಿತನೆಂದು ಅರ್ಥವಾಗಲಾರದು. 

ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಯಜ್ಞ ಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನ ನಾಮಥೇಯಗಳು. ಆದುದರಿಂದ ೫೯ 

ವೆಂದರೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ನಂದು ಹೇಳಬಹುದು. 

ಇನ್ನು ಯಜ್ಞ ವೆಂದರೆ ಸೋಪಾಧಿಕ ಆತ್ಮ ಆತ್ಮನ ದ್ವಾ ರೆಡಿ:ದ ಹುತನಾಗು 

ತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವೇನು ? ಮೇಲಾಗಿ ಹುತನಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅವನು 

ಉಪಾಧಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿರಬೇಕು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದು 

ತೋರುತ್ತದೆ. 

ಶಂಕರಾನಂದರು ಮಾತ್ರ ಎರಡನೇ ಪಂಕ್ತಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಗತಿಯನ್ನು 

ಕೊಡುತ್ತಾರೆ 8 “ಜೈವವೇ ವೈದಿಕ ಯಜ್ಞನು; ಅದನ್ನು ಗೃಹೆಸ್ಸಾಶ್ರಮಿಗಳು 

ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಯತಿಗಳು ಮಾತ್ರ 
ಮುಕ್ತಿಯ ಸಲುವಾಗಿ ಜ್ಞಾ ನ ಯಜ್ಞ ನನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅದನ್ನು ಬೇಕೆ ರೀತಿ 

ಯಾಗಿ ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಕ್ಹಾಗರ್ಗಗಗ್ಗ'' ಎಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು 

ಅದರ ಅರ್ಥ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ॥-.. “ಗೃಹಿಗಳಿಂದ ಬೇರೆಯಾದ ಚತ 

ಶ್ರವಣ ಮನನದಿಂದ ಆತ್ಮ ತತ್ವ ಜ್ಞಾ ತನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ತಾವು ಬ್ರಹ್ಮಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ 

ಎಂದರೆ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಿ ಶೇಷ ಚಿದಾನಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು 
ಭಾವಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ "`ಸೋಡಾಧಿಕ ಆತ್ಮನನ್ನು ಆಹುತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆ 
ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚ ರು ನಾನು ಹೋಮ ಮಾಡುನನ ಎಂಡು ಯಜ್ಞ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. 

ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ೫ ನಿರ್ನಿಶೇಷ ಆತ್ಮನಿಂದ weafrgaf “ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮನು 

ಎಂದು ಸೋಸಾಧಿಕನಾಗಿ ತೋರಿದರೂ ವಿವೇಕದಿಂದ ನೀರ್ನಿಶೇಷನಾದ ಆತ್ಮನು 
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ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಸೋಪಾಧಿಕ ಆತ್ಮನನ್ನು ಆಹುತಿ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.” ಇದರ 

ಅರ್ಥವೆಂದಕಿ ತಾನು ಬ್ರಹ್ಮಾಭಿನ್ನನೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ಅಥನಾ ಸೋಪಾಧಿಕ 

ಜೀವನನ್ನು ಜಾಕಿ ಕ್ಸ್: ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ ಸೋಪಾಧಿಕ ಬ್ರಹ್ಮ] ೦ದ ಸಹಿತ 

ವಾಗಿಯೇ ಆಹುತಿ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಸೋಪಾಧಿಕರಾದ ಜೀವ ಈಶ್ವರರನ್ನು ವಿವೇಕ 

ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ನಿನೃತ್ತೋಪಾಧಿಕರೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಭೂತನಾದ ತುರಿಯನಾದ 

ಶುದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಅವರು ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೆ.” 

ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮಹಜೀವ ದೇಸಾಯಿಯವರು 

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. "Shankaracharya interprets 181೧8 

(sacrifice) as self and says- ‘The realization by the condi- 

tioned self of its identity with the unconditioned self is itself 

this sacrifice,’ But this need not mean that that alone is 

knowledge sacrifice WrAAH 85 Shankarcharya insists. Al} 

the processes of incessant endeavour of the 9911 to reach and 

be one with the 5013106 are an act of sacrifice or so many 

knowledge sacrifices.’ 

"ಕೃಷ್ಣನು ತಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮನು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕೊಂಡರೂ ಅನನನ್ನು 

ಸೋಪಾಧಿಕ "ಬಹ್ಮನಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪ ಟ್ಟು ಜೀವನೊಡನೆ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಹುತಿಯಾಗಿ 

ಚಲ್ಲಲ್ಪ ಡುತ್ತಾನೆ. ಇದೊಂದು ದೈವ ತಿ |! 

ಶ್ರೀಧರರು ಸೋಪಾಧಿಕ ನಿರುಪಾಧಿಕದಗಳ ಗೊಂದಲದಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಈ ಶ್ಲೊ ಕಕ್ಕೆ 

ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿ ದ್ದಾ ರೆ 4ಈಬ್ರ ಹ್ಮ ದರ್ಶನ ರೂಪವಾದ 

ಜ್ಞಾ ನವನ್ನು ಯಜ್ಞತ್ವ ತ್ಸದಿಂದ ಸಾ ಮಾಡಿಕೊಡು ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞ ಗಳ ಉಪಾಯ 

ಗಳಿಂದಲೇ ' ದೊರೆಯುತ್ತಿರುನದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞ ಗಳಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದರಿಂದ 

ಜ್ಞಾ ನೋಪಾಯಭೂತವಾದ ಬಹೆಳ ಯಜ್ಞ ಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನು ವರ್ಣಿಸುತಾ ನನೆ,” 

ವರುಣ. ರುದ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಕಾಣಜೇ ಅವರಿಗೇ. ಅರ್ಥಿಸಿದ ದೈವ ಯಜ್ಞ 
ಗಳಿಂದ ಕರ್ನುಯೋಗಿಗಳು ಉನಾಸಿಸುತ್ತಾಶೆ; ಉಳಿದವರಾರು ಜಾ ನಯೋಗಿಗಳು 

ಬ್ರಹ್ಮ ರೂನವಾದ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಾಯಭೂತರಾದ ಯಜ್ಞ ದಿಂದಲೇ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣ 
ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇದೇ ಜ್ಞಾ ನಯಜ್ಞ ವು” 

ಶ್ರೀಧರರು ಹೇಳಿ ಯಜ್ಞ ಯೆಂದರೆ ಜೀನಯೆನ್ನು ವದನ್ನು ತಪ್ಪಿ ಸಿದ್ದಾ 1 ಜಿ 

ಹೀಗೆ ಕೇಸಕಾನ ವರು ಯಜ್ಞ ಯೆಂದರೆ ವಿಷ್ಣು ie ಹೇಳಿದ್ದು ದೊಡ್ಡು 

ಧೈರ್ಯವೇ! ಆದರಂತೆ ಶಿ ್ರೀಢರರು ಕಳಗ ವಾರಾ ರ್ಥದ ಮೋಹದಿಂದ 

ಪಾರಾಗಿ ಟೇಕಿ ಸರಳವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಹತು ಹೆಚ್ಚೆನ ಧೈರ್ಯ 

ತೋರಿದ ಸಂಗತಿಯು. 
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ಲೋ. ಟಳಕರು “ಇ ಪಣಣತಕ ಕಣ: ಎಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯ 
ಆರಂಭದೆಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯಜ್ಞ ದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟಿರೂಪೀ ಪಶುವನ್ನು ಹೋಮ ಮಾಡಿದರು. 

ಆ ಪಶು ಮತ್ತು ಯಾವ ಜೀವತೆಯಗೋಸ್ಟರ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದರು ಆ ದೇವತೆ- 

ನಿಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪವೇ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕೆನ್ನುವದು ಸ್ಪಸ್ಟವಡೆ. ಸಾರಾಂಶ 

ಸೃಷ್ಟ್ರಿಯೊಳಗಿನ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ರಹ್ಮನು ತುಂಬಿರುವದರಿಂದ, 
ನಿರಿಚ್ಛ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯನಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದಲೇ 

ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ರಹ್ಮನ ಯಜನನಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ೨೪ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ 

ನರ್ಣನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ತತ್ವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸತ್ಯವಾದುದು. ಬುದ್ಧಿ ಮಾತ್ರ 

ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗಬೇಕು. ಪುರುಷಸೂಕ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಸರಿಸಿಯೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂಜಿ 

ಶ್ಲೋಕನಲ್ಲ ಮುಂದೆ ೧೦ ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ೪೨ ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಈ 

ಸೂಕ್ತಕ್ರೆ ಅನುಸರಿಸಿ ವರ್ಣನ ಬಂದಿದೆ.” ಎಂದು ವಿವೇಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟಿಳಕರ 

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬುದ್ಧಿಗೂ "ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪ' ಎನ್ನುವದಕ್ಕೂ "ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮ 

ರಿಂದ ತುಂಬಿದೆ' ಎನ್ನುವದಕ್ಕೂ ಏನೂ ಅಂತರವು ತೋರದೇ ಇದ್ದು ದು ಅಶ್ಚರ್ಯ! 

೨೪ ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿಜೆ ಎನ್ನುವದೂ ಈಗ ತಿಳಿದಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮ 

ಸ್ವರೂಪವೆನ್ನುವದು ಸ್ಪಷ್ಟವಜಿ... ಅದು ಹೇಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಜಿ, ಎನ್ನುವದು `ದೇವರಿಗೆ 

ಗೊತ್ತು. ೧೦-೪೨ ರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಪಳಗತ್ಕೆ ಕ ಫಯ ete feet ೫7೫) 
ಇದರ ಭಾಷಾಂತರವನ್ನು ಓಳಕರೇ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. “ನಾನು ನನ್ನ್ನ ಒಂದೆ 

ಅಂಶದಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಬಿಟ್ಟದ್ದೇಫೆ. ಇದು ಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲ 

ಮಾತಿನ ಸಾರಾಂಶ. ಕೃಷ್ಣನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿ 
ದ್ಹಾನೆ. ಅನನದೂ ಜಗತ್ತಿನದು ಒಂದು ಸ್ವರೂಪವಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವ 

ಜಗತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಮಾಯೆಯಿಂದ ತೋರಿಲ್ಲವೆಂಬುಡೂ ಗೀತೆಗೆ ಸಮ್ಮತವಾದ 
ನಿಷಯವೇ!! 2 

ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿಯವರು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಭಾನವನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿ 

ನ್ಹಾರೆ ; ಎ. ಯಾವನು ರಾತ್ರಂದಿವಸ ಈ ಯೋಗ ಯಜ್ಞ ವನ್ನು ' ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸಿನ 

ಸಂಗಡವೇ. ಗುರೂಪದೇಶರೂಪ ಮಂತ್ರಾಗ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಜ್ಞಾ ನವನ್ನು ಆಹುತಿ 

ಯಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಅವನೇ ಈ ಯೋಗ ಯಜ್ಞ ವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಜುನ! 

ಯಾನ ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವದರಿಂದ ಆತ್ಮಸುಖದ ಲಾಭವಾಗಬೇಕೋ ಆ ಇಂದ್ರಾದಿ 

ಜೇವತೆಗಳ. ಪ್ರೀತೃರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ದೈವಯಜ್ಞ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. 

ಈಗ. ನಿನಗೆ ಉಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಕೇಳು ಎಂದು 

ಎರಡನೇ ಪಂಕ್ಕಿಯೆಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ. ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮೊದಲಿನ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ,. ಹೇಳಿದ 

ಯಜ್ಞ ಗಳಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ದೆ ಶೆ ಪತಿಗಳು . ಬಹುಶಃ ಮೊದಲನೇ 

ಸಂಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿಯ ದೈವಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಸತಗ ಕಂಸ ಕೆಸು ಕ ಇಫೆ ಅಡ 



೧೬೮ ಅಧ್ಯಾಯ ೪ 

ಸಗ್ಗ: mada asdf: clade ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೂ 
ಜಾ ನೇಶ್ತರಿ ಯವರು ಮಾತ್ರ ಅವರನ್ನು ಜ್ಞಾ ನಿಗಳೆಂದು (ಮಧ್ಹರಂತೆ) 

ಜೆಸಳದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೆಯವರನ್ನು (ಹಸ್ಯರತ ಕೆಳೆಗಿನವರೆಂಡು ಭಾವಿಸಿದ್ಧಾರೆ. 
ಇದು ಗಮನಿಸತಕ್ಕ ವಿಷಯ, 

ಶ್ರೀ ಡ. ೪. ತುಳಪುಳೆಯವರು ತಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಎಂಬ ಗ ಸಂಥದಲ್ಲಿ 

ಹೇಳಿದಂತೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ೨೫-೨೯ ಶ್ಲೊ ಕಸಲಿ ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞ ಗಳೆಂದರೆ ಪ ತ್ಯಕ್ಷ 

ಅಥವಾ ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ MeN ಯಜ್ಞ ದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥಕ್ಕಿಂತಲ 

ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞದ ಕಲ್ಪನೆಯು ಬಹಳ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ. ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ, ಶಮ, 

ದಮ್ಮ ಯನು, ನಯಮ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಠಾರದ ಸರ್ವಸಾಭನಗಳ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ 

ಉಪಾಂಗಗಳ ಅಂತರ್ಭಾನವು ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರ ರ ತಿಯೊಂದ 

ರಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಆಗುತ್ತದೆಂದು ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ 

ಯೊಂದರ ಅನಶ್ಯಕತೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞಗಳೂ ಕರ್ಮನಿಂದಲೇ ಉತ್ಪನ್ನ 

ವಾಗುತ್ತವೆಂಬುದು ಮಹತ್ವದ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಕರ್ಮಶ್ಯಾಗವು ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ 

ಮಾರ್ಗವೇ ಅಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಸಾಧನವೆಂದರೆ ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಧಾನವಾದ 
ಭಕ್ತಿ ಅಥನಾ ಅದರ ಉಪಾಂಗಗಳಾದ ಶಮ ದಮ ಯಮ ನಿಯಖರಾದಿಗಳು; 

ಇವೆಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳೇ ! ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವು ಅಂತರ್ಭೂತವಾಗಿದೆ * 

ಅರಬಿಂದೋ ಅವರು ಇದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಎಣ್ಣೆ ಯಜ್ಞದ 

ಮಹಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. Essays on Gita ದಲ್ಲಿ ೧೨ನೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 

(The 51011106009 of Sacrifice) ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾ ಕೆ “೩ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 

ಯಜ್ಞ ಗಳೆಂದರೆ ಭೌತ ಯಜ್ಞ ಗಳೆಂದು ತೋರಿದರೂ ನಾಲ್ವನೇ ಅಧ್ಯಾ ಯದಲ್ಲಿ ಈ 

ಯಬ ಸ್ಪೈ ಮನಸ್ತ ತ್ವದನೆರೆಯನ್ನೂ ಆತ್ಮ ತತ್ವದ ತಳಹದಿಯನ್ನೂ ಆ ಡೆ, 

TIT: 987 year ಕರ್ಕ ಜ್ | eA ಗ್ ಗಣ್ 
aq fea GCE) ಎಂದು ಯಜ್ಞ ವೆಂದರೆ ನಿತ್ಯ ಆಚರಿಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ 

ಅರ್ಥವೆಂಡೇ ತೋರಿದರೂ ೪ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ward wafer: ಮುಂತಾಗಿ 

ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮಮಯವಾದುಜಿಂದು, ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಅಧೀನನೆಂದೂ ಹೇಳಿ ಯಜ್ಞವನ್ನು 
ಉಚ್ಚಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕ್ಕೆ ವೈದಿದ್ದಾರಿ. ಯಜ್ಞದಿಂದ ತೃ 1 ಪ್ಲಿ ಹೊಂದಿ ಅಡು ಜೀವನದ "ಮತ್ತು 
ನಿಸ ಸರ್ಗದ ಸೂತ್ರವೆಂದು ನಂಬಿ ಯಜ್ಞದ ಅನಶೇಷದಿಂದ ಬಾಳುತ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟಾದರೂ 
ಯಜ್ಞ ವನ್ನು ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ. ಡೇವನ ಸ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಯಜ್ಞ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ 
ಸಮತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಕರ್ಮ ವನ್ನು ಮುಂಡೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತ ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು 
ತೆಲುಪುತ್ತಾ Rp ಡೆ 
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Ww. Jude ರು ತಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತಾದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ :- 
Krishna then adverts to various systems of religious practice, 

and shows Arjuna that they all laad at last, but after many 

births, to him by reason of the tendency set up. His dictum 
is that they ‘“destroy 5178." meaning that certain purification 

of the nature is thus accomplished, “esses After enumerating 

all. not only the performance but also the omitting 01 sacrifice 

he shows Arjuna that spiritual knowledge includes all actions 

and burns to ashes the binding effects of all ಊಟಗಳ 

The perfection of this spiritual knowledge is reached by 

strengthening faith and expelling doubt through devotion 

and restraint. 

ಆದರೂ ಈ ಯಜ್ಞ ದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯನಿಜೆಯೆನ್ನುವದನ್ನು ಅರವಿಂದರು ಮರಿತಿಲ್ಲ 

There are gradations in the range of these various forms of 

sacrifice the physicel offering the lowest, the sacrifice of 

knowledge the highest. ದ್ರವ್ಯತ್ಯಾಗರೂಸ ಯಜ್ಞವು ಕಡಿಮೆಯದು; 

ಜ್ಞಾ ನ ಯಜ್ಞವು ಹೆಚ್ಚಿನದು. 

ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಗಳವರು ತಮ್ಮ ಗೀತಾಸಾಕೋದ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಇದೇ ವಿಷಯವನ್ನೇ 

ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ -“ನರಮಾತ್ಮನು ಪ್ರೀತಿಯಾಗಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡುವ 

ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಯಜ್ಞಗಳ | ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಹುತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ನಡೆಸಲಾಗುವ 

ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಯಜ್ಞ ವನ್ನು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 

ನಿರೂಪಿಸಿದ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ | ಯೋಗಿಗಳು ಮಾಡುವ ಭಗವದು 

ಪಾಸನೆಯೂ ಸಾಧಕರು ನಡೆಸುವ ಇಂದ್ರಿಯನಿಗ್ರಹ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಾ 

ದಿಗಳೂ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಪಾಠಪ್ರವಚನಾದಿಗಳೂ ಎಲ್ಲವೂ ಯಜ್ಞ ವೇ ಆಗಿವೆ. ಹೆಚ್ಚೇಕೆ 9 

ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ನಡೆಯುವ ನಿಷಯೋಪಭೋಗ ವ್ಯವಹಾರವೂ ಕೂಡಯಜ್ಞವೇ 

ಆಗುವದು, (ಇ ಗ ಕ7ಗೌಗ್ನತ 10). 

“ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿ ನಲ್ಲಿ ಜೀವನನನ್ನೇ ಒಂದು ಯಜ್ಞವೆಂದು 

ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆಗಾಗಿಯೇ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಸಕಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು 

ಮೀಸಲಾಗಿರಿಸಿದ ಪುಣ್ಯಪುರುಷನ ಜೀವನನೇ ಒಂದು ಪರಮುಯಜ್ಞ . 

“ಬೀವನ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ, ದಯಾ ಅಭಯಗಳೇ ದಕ್ಷಿಣೆಗಳೆಂದು ಉಪನಿಷತ್ತು 

ನಿರೂಸಿಸಿದೆ.......ಮರಣನೇ ಯಜ್ಞದ ಅ
ವಭೃತನೆಂದು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 

ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ.” 
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amardtdifeanded somfiaqg ತ್ವತ್! 
ಕರಕಷ್ಟ ಗ೯೫1ನತ gfeafiaq eat lg! 

ಮಕ್ತೆ ಕೆಲವರು ಕಿನಿ, ಕಣ್ಣು ಮೊದಲಾದೆ ಜ್ಞಾ ನೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸು 

ವದು ಎಂಬ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಶಬ್ದ, ಗಂಥೆ 

ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಎಂಬ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡು 
ತ್ತಾರೆ. 

ನಿಶೇಷ ಟಪ್ಸಣೆಗಳು 2-- ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದ ಕರ್ಮ 

ಗಳು ನಾನಾ ವಿಧಗಳಾಗಿರುವವು ಎಂದು ೨೫ ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುದುದನ್ನೇ ಮುಂದು 
ವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರಹದ ಸರಶ್ಪರ ವಿರುದ್ಧನಾದ ಆದರೂ 

ಒಂದೇ ಗುರಿಯುಳ್ಳ ಎರಡು ಯಜ್ಞಗಳು ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿವೆ. ೧) ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ 

ಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹವೆಂಬ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡುವನರು - ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹವು 

ಪರಮಾತ್ಮನ ಪೂಜೆಯೆಂದು ಕಿಳಿದುಕೊಂಡು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ದುಷ್ಟ ಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ 

ಹೋಗದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧೆ ಮಾಡುವದು ಒಂದು ವಿಧನಾದ ಯಜ್ಞ ನಾದರೆ- ೨) ಶಬ್ದ 

ರೂಪ ರಸ ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಂಬ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ 

ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಬದಲು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ವಿಷಯ 

ಗಳನ್ನು ಹಿತಮಿತವಾಗಿ ಉಪಭೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಉನಭೋಗವನ್ನು ಭಗವ 

ತ್ಸೂಜಾ ರೂಪವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೂ ಯಜ್ಞ ವು. 

ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ದೂರಿಡುವದಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂದ್ರಿ 
ಯಗಳಿಂದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವದು. ಆದರೂ ಎರಡೂ ಭಗವಂತನ 

ಪೂಜೆಯೇ !! ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ನಿಷಯವೆಂದರೆ ಗೀತಾ ತಾತ್ಸರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ವರು 

ಹೇಳಿದಂತೆ ಕ safe ಕಂಡ್ ಕ್ವಕೆಗ್ಗ | ಕರಡಿನ food 
ಭ್ರ | ಎರಡೂ ಹರಿ ಪೂಜಾ ರೂಪವೆಂದು ಭಾನಿಸುವದೇ ಮಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ. 

ಇದೇ ಮಾತನ್ಷೇೇ ಗೀತಾ ವಿವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರರು ವಿಶದ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ 
ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ೫4 ಇದನ್ನು ಕ್ರಯಾನಿಶೇಷಣನೆಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕು. ಎಂದು 

ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ “ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪೂಜಾರೂಪ 

ವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ' ಎಂಬುದೇ ಇದರ ಅರ್ಥ. ಅದೇ ಅರ್ಥವನ್ನೆ ವಿಶದಪಡಿಸಿ ಅದರ 

ಪ್ರಭಾವದಿಂದಲೇ ಭೋಗವೂ ನಿಗ್ರಹವೂ ಸರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರೀತ್ಯಾಸ್ಪದ ವೆನಿಸುವವು 

ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ಅವು ಯಜ್ಞ ವೆನಿಸುತ್ತವೆ. ಇನೆ 

ರಡೂ ತರಹದ ಯಜ್ಞ ವನ್ನು ಆಚರಿಸುವವನು ಪರಮ ಆಸ್ತಿಕನಾಗಿ ಅಹಂಕಾರ 

ಮಮಕಾರಗಳನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದಾನೆ. 
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ಜಗ್ಗ: ೫೧೬5೧%೫ತಗತಳ ಕಶ ೫೦೩8 ಎಂದು ಶಂಕರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ 

RadhaKrishnan ರು ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ... 118 means of sacrifice 

interpreted here as means to mental control and discipline 

we strive to make knowledge penetrate our whole ೧61೧೦ ಲಾ 

A right enjoyment of sense objects is compared 108 sacrifice 

in which the objects are the offering and senses the sacrificiaf 

fires. Every form of self control where we surrender the 

egoistic enjoyment for the higher delight where we give up 

lower impulses is said to be a sacrifice. 

ಇದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚಿದ ವಾನಂದರು : The objects of all the five 

senses are thus sanctified made liber al use of, The sensual 

16 in this way transformed into the spiritual, the depriving 

into divinizing one is self control and another is sense 

sublimation. St. Paul said- *‘Present your bodies a living 

sacrifice holy acceptable unto ೧೦6." 

ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ದೇವರೇ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾನೆಂದು ಧೈಢನಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ 

ತರಹದ ಯಜ್ಞ ಗಳನ್ನು ಮುಂಜಿ ನಿರೂಪಿಸುವಾಗೆಲ್ಲ DRL] ಎನ್ನುವದನ್ನು ಎಲ್ಲ 

ಯಜ್ಞ ಗಳೊಡನೆ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಆಚಾರ್ಯರ ತಾತ್ಪರ್ಯ. 

ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು :- ಈ ಎರಡನ್ನೂ ನಿಗ್ರಹ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವೀಕರಿ 

ಸುತ್ತಾರೆ. (೫೫೩ at 588181 gaat saad | ೫೫ 

fire: ಕಣ್ಣಗಗಗೆ weal ನ್ಯಇ7೫3೫51857೫ 9568) ದೇಶಿಕರು 

ಸಹ ಎರಡನೆ ಸಾಲಿಗೆ ನಿಗ್ರಹ ರೂಪವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ( ಕ್ಲಣ್ಣತಿಕ್ಕ ಕ 

I) 
ಒಂದಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರೋತ್ಪಾದಿ 

ಗಳ ನಿಯಮನನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು. ಈ ಎರಡನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಪ್: 5೫ 

ಫಂ: dea UY ೫೫ ಎಂಡು ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ವಿಷಯ ಮತ್ತು 

ಮನಸುಗಳ ನಿಯಮನವು ಕ್ರಮವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ದೇಸಿಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ವಿಷಯದ ನಿಯಮನನೆಂದರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ದೂರ ಸರಿಸುವದು. ಅದರಿಂದಲೇ 

ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಿಷಯಾಭಿಮುಖನಾಗುವದು ತನ್ಪುತ್ತದೆಂದು ತಾತ್ಸರ್ಯ. ಶಬ್ದ 

ದಾದಿಗಳಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿನಾಶನೆಂದರೆ (wed 
faare:) ಇಂದ್ರಿಯ 

ಗಳಿಗೆ ಆ ವಿಷಯಗಳ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತನ್ಪಿಸಿದರಾಯಿತು. ಎಂದು ಅವರ ಭಾವ. 

ಅದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶ ವಿಚಾರ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಿದೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಂ 

ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೋಮ 
ಮಾಡುವದೆಂದರೆ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಇಂದ್ರಿ 
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ಯಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾ ಪಿಸುವದು; ಇಂದಿ ಗಳಿಂದ ವಿಷಯಗಳು ದೂರ ಹೋಗುವ 

ದಲ್ಲ. ಈ ಎರಡನೆ ಸಂಕ್ಲಿಯಲ್ಲಿಯೂ ವಿಷಯ ದೂರೀಕರಣ ರೂಪ ನಿಗ್ರಹನನ್ನೇ 

ಹೇಳಿದರೆ ಪುನರುಕ್ತಿ ಬರುವದಿಲ್ಲವೇ ? ಆಡುದರಿಂದ ಮೊದಲಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯ 

ನಿಗ್ಗಹವೂ ಎರಡನೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ವಿಷಯ ಭೋಗವು ಉವಾಗಿಜೆ 

ಯೆಂಡೇ ಹೇಳಬೇಕು. ದೇಸಿಕಾರರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಾರಸ್ಯ ಕಂಡು 

ಸಕ್ಷಾಂತರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಪಕ್ಷಾಂತರ ವೆಂದರೆ ಮೊದಲಿನ ಸಾಲು ವಿಷಯ ಪರಿಶ್ಯಾಗರೂಸ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು 

ಸಾರಿದರೆ ಎರಡನೆದು ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. 

ಎಂದು ದೇಸಿಕರವಾದ. ಸಂಯೋಗವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಗೊಳಿಸುವದೆಂದರೆ ಅವನು ವಿಷಯ 

ನನ್ನು ಅನುಭವಿಸದಿದ್ದರೆ ಇದು ವಿಷಯ ಪರಿಶ್ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಣನಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪುನ 

ರುಕ್ತಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ವಿಷಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೂ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಿ 

ದ್ದರೆ ಮಧ್ಯ ರಕ್ಕಿಂತ ಹೊಸದೇನೂ ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ 

ವಾಗಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವದೇ ಈ ಪಕ್ಷವಾದುದರಿಂದೆ ಆರ್ಚಾರ್ಯರಕಿಂಶ 

ಬೇರೇ ಏನೂ ಇಲ್ಲವೆಂಡಂತಾಯಿತು. 

ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಪಕ್ತದನರಾದ ಶ್ರೀೀಥರರೂ, ಶಂಕರಾಸಂದರೂ ಒಂದು 

ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿದರೆ ಮಧುಸೂದನ ಸರಸ್ವತಿಯವರು ವೆಂಕಟಿನಾಥರೂ 

ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಅರ್ಥೈಸುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಧರರು ಈ ಶ್ಲೋಕವು ಸಾಧಕರಿಗೆ 

ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಧಕನು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅಥವಾ ಗೃಹೆಸ್ಮನಾಗಿರಬಹುದು. ಬ್ರಹ್ಮ 

ಚಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ. $e afr ೫ೌರ್ಗಳಿ ಗತ್ವಾ - gfe 
freee ಶಡ7೫೫777 ೧೬5% 1 ನಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸ್ವಿಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಗೃಹೆಸ್ಕನಾಗಿದ್ದರೆ 

seas ೫೫೫೩2 og qaardtq faq ತ್ವಕ್ ಜ7೯5218 
ಈರಗಾರ ರಃ, ೫ವರು ನಿಷಯಗಳನ್ನು ಭೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಿತಿಯಿಂದ 

ಮಧುಸೂದನರು ಮೊದಲಿನ ಪಂಕ್ರಿಯನ್ನು ಸಮಾಧಿಸ್ತನಾದ ಯೋಗಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿ 
ಎರಡನೇ ಪಂಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಗೃತನಾದ ಯೋಗಿಗೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕವು 

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಧಕರ ವರ್ಣನೆಯಲ್ಲನೆಂದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಯೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ 

ಸಂಯಮವೆಂದರೆ ೪೧೫೧, ೮414, ಮತ್ತು 2೫ರ]. ಈ ಮೂರು ಅಂಗಗಳಿಗೆ 

ಕೂಡಿಯೇ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಹೆಸರು. ಈ ಸಂಯಮ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗಿಗಳು ನಿಗ್ರಹ 

ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಜಾಗೃತರಾದಾಗ ಅನಿಷಿದ್ದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸು 

ತ್ತಾರೆ. ಇವೆರಡೂ ಬೇರೆ ಜೀಕೆ ತರಹದ ಯಜ್ಞ್ಯಗಳೇ ಎಂದು ಅವರ ಆಭಿಪ್ರಾಯ. 
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ಅದತೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೀತಾಕಾರರು ಸಂಯಮ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪಾತೆಂಜಲಿಯ ಯೋಗ 

ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ? ಎನ್ನುವದೊಂದು 

ಪ ಶೈ. ಇದಕ್ಕೆ CM. ಪದ್ಮೆನಾಭಾಚಾರ್ಯರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕ 

“Shri Krishna speaks of the senses being controlled, But 

೮ರ್ಗನ೪1೮೫ and ark are restraints of the mind, To the 

Sanskrit psychologist the two things are quite distinct. ಕ 

Utkarsha Deepika points out this as a ೪810618019 point 

against Madhusudana. 

ಮೇಲಾಗಿ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮೆಂದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ತಮ್ಮ 

ಕೆಲಸವನ್ನು ತಾನಾಗಿಯೇ ನಿಲ್ಲಿಸುವದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣನು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮಮಾಡಿದ 

ಹಾಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರ್ವಕ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕೆನ್ನುವದರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೇ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ 

ಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ತಾತ್ಸರ್ಯವೇನು 9 ಒಟ್ಟಾರೆ. 

೧) ರಾಮಾನುಜರು ನಿೀಲಕಂಠರು.೨ ನೇ ಸಂಕ್ಷಿಯು ಥಿಗ್ರಹನೆಂದು 

ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ೨) ವಿವೃತ್ತಿಕಾರರು ಶಂಕರರು, ಶ್ರೀಧರರು, ಮೊದಲಾದವರು-- 

೨ ನೇ ಸಂಕ್ರಿಯು ಭೋಗವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಬರು ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎ. The first part 

of the sloka undoubtedly describes those who endeavour 

not toallow sense objects to impinge on the senses at all, 

The class of ascetics referred to in the second part certainly 

permit, the influences of objects. Shankara considers that 

they direct their senses only to ‘unforbidden objects’ some 

hold that all objects are allowed to reach the senses but are 

checked and not permitted to influence the mind. 

ಮಹಜೀವ ದೇಸಾಯಿಯವರು. ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ :- 

“The restraint of the senses- hearing and others-is one thing 

and directing them only to legitimate objects 9. g. listening 

to hymns in the praise of God is another although ultimately 

both amount to the same thing. ಶ್ರೋತ್ರು ಮೊದಲಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು 

ನಿಯಂತ್ರಿಸುವದು ಒಂದು ಮಾರ್ಗ; ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಯೋಗ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳ 

ಕಡೆಗೆ. ಎಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡುವ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವದು 

ಮತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಗ. ನಿಜವಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಎರಡೂ ಮಾರ್ಗಗಳೂ ಒಂದೇ ಗುರಿಗೆ 

ಮುಟ್ಟಿ ಸುತ್ತವೆ.? ಹೀಗೆ ಇವರು ಒಂದು ನಿಗ್ರಹ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಗ್ರಹೀತ ಭೋಗದಲ್ಲಿ 



೧೭೪ ಅಧ್ಯಾಯ ೪ 

ಪರ್ಯವಸಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಪ್ಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದರೂ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾತ್ರ; 
“‘Qther 5801109 sound Fe the other 001968 of sense in the 

fires of the 8675681. ಉಳಿದವರು ಶಬ್ದ ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಂದ್ರಿ 

ಯೆಗಳೆಂಬ ಅಗ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ” ಡೂ ನಿಗ್ರಹ ಪರವಾಗಿ ತೋರೆ 

ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಥವಾ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡುವದೆಂದರೆ 

ವಿಧಿ ನಿಷೇಧಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ 

ಭೋಗಿಸುವದು ಎಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯ ತೆಗೆದಿರಬೇಕು. 

ಶ್ರೀಯುತ ಖರೆಯವರು ಸಹ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಮೇಲಿನ ಟಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ 

ಬರಿದಿದ್ದಾರೆ :-- ಮೊದಲಿನ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯ ವೃತ್ತಿಯ ಸಂಯನುನಿರುವದ 
ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ "ಯಜ್ಞ? ವೆಂದು ಕರೆಯುವದು ಸಹಜವದೆ. ಆದರೆ ಎರಡನೆ ಸಂಕ್ಷಿ 
ಯಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ವಿಷಯಗಳ ಭೋಗವನ್ನು ಕೊಡುವದು ಯಜ್ಞ ಹೇಗೆ ಎಂದು 

ಸಂಶಯ ಬರಬಹುದು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭೋಗದ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಭಾವನೆ ಮಹತ್ವದ್ದು. 

ಆ ಭೋಗವು ತ್ಯಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸಹ ಯಜ್ಞ ವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿ ಒಂದು 

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಉದಾಹೆರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಶಿವಾಜಿಯು ಆಗ್ರಾದಿಂದ ಬಿಡು 

ಗಡೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಸುರಕ್ಷಿತೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಮಗನಾದ ಸಂಭಾಜಿಯನ್ನು ಒಬ್ಬ 

ಬಾ ತ್ರಹ್ಮಣ ಸರದಾರನ ಕೂಡ ಬೇಕೆ ಹಾದಿಯಿಂದ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ರು. ಆಗ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ 

ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಸರದಾರನು ಸಂಶಯ ಬಂದುದರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸರದಾರಥ್ಷಿಗೆ 

"ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಮಗನೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅವನು ಒಂದೇ ತಾಟಿನಲ್ಲಿ ಊಟಿ ಮಾಡಿರಿ” 

ಎಂದಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಬಂಡೆ ವಿಸಕ್ತನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸರದಾರನು ಸಂಭ 

ಜಿಯ ಕೂಡ ಒಂದೇ ತಾಟನಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದನಂತೆ. ಇಂಥ ಊಟವು ಯಜ್ಞ 

ನೆನಿಸುವಡೆಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

watoftifzaruife 77೯೫೫11 Wid 

aradaadendt qeafe waded esl 

ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಯೋಗಿಗಳು ಸಮಸ್ತ ವಾಕ್ಪಾಣಿ ಮೊದಲಾದ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ 

ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯ ವ್ಯಾಸಾರಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾ ನದಿಂದ ಪೃಜ್ವ ಈ 

ತ್ರಿರುವ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಜ್ಞಾ ಸ್ಹಿನೋಪಾಯನೆಂಬ ಅಗ್ನಿ ಯಲ್ಲಿ ಕೊಡು 

ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. 

ನಿಶೇಷ ಬಪ್ಪ ಣೆಗಳು ಸತ್ಯಧ್ಯಾನರು ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಿ 

ದ್ದಾರೆ: "ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿ 

ಸುವದು ಎಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಯೋಗ್ಯ ಮ ಮಾಡುವಜೇ ಭಗವತ್ ಪೂಜೆ 

ಯೆಂದು ಭಾವಿಸುವದರಿಂದ ಇದು ಸಸ ಯಜ್ಞ ವು.” 
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ಇಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಗಳೆಂದರೆ ಕರ್ಮೆಳಂದ್ರಿಯಗಳರ ಆ 46 

ಯಾಕೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳ ವ್ಯಾಪಾರವು ಈ ಮೊದಲ ಒಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ 

ಬಾಗಿದೆ. ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳೆಂದರೆ - ವಾಕ್, ಪಾಣಿ, ಪಾದ, EE ಮತ್ತು ಜನ 

ನೇಂದ್ರಿಯಗಳು. ನೀತಿಕಾರರೂ ಇವು ಕನೆ (ಸ 18 ಕಾರ್ಯಗಳೆಂದೇ ಹೇಳು 

ತ್ಕಾರೆ, 

೫7೫೫] ಎಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಅದರ ಫಿಗ್ರಹನೇ ಒಂದು ಅಗ್ನಿಯು. 

ಸರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ನಿಯತ ನಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲ ಮನಸಿನ ಅಧೀನ 

ದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. he ನಿಗ್ರಹ ರೂಪವಾದ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಕರ್ಮೆಂದ್ರಿಯ 

ಗಳ ಹೋಮ. 

ಹಾಗೆಯೇ ೯ ಕಾಣ, ಎಂದರೆ ಪ್ರಾಣ, ಅಪಾನ, ವ್ಯಾನ, ಉದಾನ, 

ಸಮಾನಗಳ ಕರ್ಮಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಇಚ್ಚೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ (in volun- 

tary) ಮನಸ್ಯನ ಇಚ್ಛೆ ಗೆ ಒಳಬಟ್ಟ ರುವದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು "ಯಂತ್ರ ಸಬಹುದು. 

ಆದುದರಿಂದ ಮನೋ ನಿಗ ಗ್ರಹೆನೆಂಬ ಅಗ್ನಿ ಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಆಹುತಿಯನ್ನೂ ಭಗವಂತನು 

ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾದ 

ಅಗ್ನಿ] ಗಳು (frat) ಎಂದು ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಿ 

ಸುಡು ಒಂಜೇ ಆದುದರಿಂದ ಈರೆ. ಎಂದು ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ 

ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಮಹೆಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವರು ತಮ್ಮ Mysticism in the Bhagavadgita 

ದೆಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೊ ಕದ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ : Gita in IV-27-29 merely 

mentions Pranayama asa method obtained in the school of 

mystics - that which controls the respiratory organ is called 

Prana — that which controls the digestive function is called 

Samana - that which controls evacuation and execretion is 

known as Apana - that which controls the regulation of tha 

nervous system is called Vyana - that which controls the 

nerve cantres of the brain is called Udana. 

111111] ಜ್ಞಾ ನದಿಂದ ಪ್ರಜ್ವ ಜೃಲಿತವಾದ.. ನಾವು ಬರೀ ಉಸಾರಿಡಿಸುವ 

ದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದರೆ ಅಜಾ ಕರ್ಮೆಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನುು ನಿಗ್ರಶಿಸಿದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈ 

ಗ್ರ ಚ ಭಗವದಾರಾಥನೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಮುಖ್ಯ 

ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಯಜ್ಞ ಜ್ಞವೆನಿಸುವದು. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಘವೇಂದ್ರರು ಹೇತು 

ಕ 
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£4 

qty waeidtae ೫ಗ್ಮತೆ eaidsmfeaTd ಗಳ 
wit fgg sdfenfemad wiaqaae feasted: 
ಯಜ್ಞ ರೂಪದಿಂದ ಎಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಗನಂತನ ಅಧೀನರು ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ವಕ 

ನಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಭಿಮಾನ ತೊರೆದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ 

ಮೊದಲಾದವುಗಳ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಭಗವತ್ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು 

ನಿಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಅದು ಯಜ ಪೆನಿಸುತ್ತದೆ. 

ರಾಮಾನುಜರು ಮಾತ್ರ ॥- ದೇಶಿಕರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ) wT qT ಇತ: 

ಎಂದು ಉನಫಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳೂ ಅವುಗಳ 

ನಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಿಷಯಗಳಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನೂ ಭಗ 

ವಂತನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿರುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಂಕರಾನಂದರು ೨೫ ನೇ ಶ್ಲೋಕ 

ನನ್ನು ಜ್ಞಾನಿಗೂ ೨೬,೨೭ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸಾಧಕರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಸಾಧಕರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳೂ ಗೃಹಸ್ಥರೂ ಯತಿಗಳೂ ಸಮಾವಿಸ್ಟರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ 

ಶ್ಲೋಕದ ಮೊದಲನೇ ಸಾಲು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ಆ ಮೇಲೆ ೨೭ ನೇ ಶ್ಲೋಕನ್ರ ಯತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ಗರು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ : The rst part of 
the stoka undoubtedly describes those who endeavour not to 

allow sense objects to impinge on the senses at all. The 

class of ascetics referred to in the second part certainly 

permit the influence of objects. Somes hold that all objects 

are allowed to reach the senses but are checked and not 

permitted to inffuence the mind This interpretation is probable 

and the reference may be to such ascetics as the Aghoris who 

eat al! kinds of filts with a Soul detached from any influence, 

ಆದರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಕ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು 

ತರಹದ ಯಜ್ಞದ ವರ್ಣನೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನು ಕ್ರೂರವಾದ, ತಾಮಸ 
ನಾದ ವಾಮ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಎಡೆಯನ್ನೇ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅರಬಿಂಹೋರವರು ತಮ್ಮ 
Essays on Gita ದೆಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಈ ಯಜ್ಞಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ :- 

By works done for sacrifice, eliminating desire, we arrive at 

knowledge .and at the soul's possession of itself; by works 

done in self-knowledge and God knowledge we are liberated 

into the unity, peace and joy of the divine existence. 
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ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಶ್ರಮಭೇದವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವದಕ್ಕೆ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ 

ಯಾವ ಆಧಾರವೂ ಇಲ್ಲೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಶಂಕರಾನಂದರು ಸಾಧಕರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿದ 

ನಂಕ್ಲಿಗಳನ್ನೇ ಮಧುಸೂದನ ಸರಸ್ವತಿಯವರು ವೇಂಕಟನಾಥರೂ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ 

ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ನೀಲಕಂಠರು ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗಮಾಡಿ ಆತ್ಮ; ಸಂಯಮದವರನ್ನು 

ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೊ ಕದಲಿ ವರ್ಜಿಸಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಸಿ ನಿಗ್ರಹದ 

ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ನರ್ಣಿಸುತ್ತಾ ರೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪೂರ್ಣ ಬ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವ 

ಹೊಂದಿದ ಮೂರನೇ ಯೋಗಿಗಳನ್ನು 748 ಎಂಬುದರಿಂದ ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾ ರೆಂದು 

ಇವರ ಮತ. ಇದು ಶಂಕರಾನಂದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೂ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 

€. M. ಪದ್ಮನಾಭಾಚಾರ್ಯರು ಹೊಸದೊಂದು ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು 

ನಿವೇದಿಸುವ ಥೈ ರ್ಯನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ೨೬-೭ 

ಶ್ಗೊ (ಕಗಳಲ್ಲಿ Re ಖಾಶೆಂಜಲಿಯ ಯೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸೊಳಗಿನ ಅಸ್ಯಾ 0ಗಳಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. 

ಪಾತಂಜಲ ಯೋಗದ ಎಂಟು ಅಂಗಗಳು; ATO 

NEATETTOTROTEATAT ATT: 

೧) ಯಮ ಎಂದರೆ ಅಹಿಂಸಾ ಸತ್ಯ ಅದ್ರೋಹ ನಿರಾಶಾ ಮೊದಲಾದವುಗಳು. 
೨) ನಿಯಮ ಎಂದರೆ ಸ್ನ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಅಥವಾ ಶುದ್ಧಿ, ಶಾಂತಿ, ವೃತ 

ಅಥವಾ ತೆಸಸ ಅಧ್ಯಯನ ಚಿಂತನ. 

೩) ಆಸನ: A. 

೪) ಪ್ರಾಣಾಯಾನು-ಪ್ರಾಣವಾಯುಗಳ (ಉಸಿರಿನ) ನಿಯಂತ್ರಣ. 

೫) ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ -ನಿಷಯಗಳಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ನಿಗ್ರಹದಿಂಡ ಮನಃ 

ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುವದು. 

೬) ಧಾಂಣಾ...-ಏಕಾಗ್ರತೆ. 

೭) ಧ್ಯಾನ ಫಿಶ್ಚಲವಾದೆ ಚಿಂತನೆ. 

೮) ಸಮಾಧಿ ಅತ್ಯಂತ ಉಚ್ಚವಾದ (ಅಸಂಸ್ರಜ್ಞಾತದಂಥ) ಏಕಾಗ್ರ 

ಚಿಂತನೆ, ಮ 

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಇಣ, ಔಣ, ೫ರನ ಗಳು ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧ 

ಪಡುತ್ತನೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಾಣಾಯಾನುನು ಪ್ರಾಣನಾಯುವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ. 

ಕೊನೆಯ ನಾಲ್ಕು 58ರ ೫೧೫೫7, ೫7೫, 5೫1% ಗಳು ಮನಸಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧ ಪಡುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಮೊದಲಿನ ನಾಲ್ಕು ಅಂಗಗಳನ್ನು ಕೊನೆಯ ನಾಲ್ಕು 

ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ .- ಹೋಮ ಮಾಡುವದು ಯಜ್ಞವು. ಅದರೆ ಅದು ಇಗ 



೧೭೮ ಅಧ್ಯಾಯ ೪ 

ವಾಗಿರಬೇಕು. ಎಂದರೆ ಆತ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶರಣಾಗತಿ ಈ 
ಭಾವಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರಬೇಕು. ದೇವ ಭಾವದಿಂದ ತುಂಬ ತುಂಬಿದ ಅಷ್ಟ್ರಾಂಗ ಯೋಗವು 

ಭಗವಂತನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಸಲಿಕೈ ಸಮರ್ಥವಜಿ ಎಂಬುದೇ ಈ ಶ್ಲೋಕದ 

ತಾತ್ಸರ್ಯನೆಂದು 0. ಹ. ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. 

ಈ ಧೈರ್ಯ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದರು ಎನ್ನುನದನ್ನೂ 0. M. ರು ನಿನೇದಿಸುತ್ತಾರೆ. 

೨೬ ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಮೇಲಿನ ಗೀತಾವಿವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರರು ಇ 

greifaar 8d ಶರಣ ರಿನ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ 

ಇಂದಿ,ಯಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಹೊಸ ಅರ್ಥವನ್ನು 
ನಿವೇದಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಅವರು ಒಪ್ಪಿ ಕೊಂಡಿಗ್ದಾರೆ. 

ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಾತಂಜಲ ಯೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಭಗನದ್ಭ ಕ್ರಿಯಿಂದ ಉಜ್ಭಂಭಿತ 

ವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಹ್ಯವಾದುದು; ವೇದಾಂತ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ದೀಪ್ರವಾದುಜೀಗ್ರಾಹ್ಯ 
ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅಗ್ರಾ ಹ್ಯವೆಂಬುದು ನಿಶ್ಚಿತ. 

ಈಗ ಮಧುಸೂದನ ಸರಸ್ವತಿಯವರೂ ಇಡೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯದನರಾದರೂ 

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಗೆ ಗ್ರಾಹೈರಾಗಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿಯು 
ಎರಡು ವಿಧ ೧) ಲಯಪೂರ್ವಕ ಸಮಾಧಿ ೨) ಬಾಧೆ ಪೂರ್ವಕ ಸಮಾಧಿ. ಪಾತಂಜಲ 

ಮತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಲಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಸಮಾಧಿ ಆ ಮೇಲೆ ವು 3ತ್ಕಾನ ಅಥನಾ 

ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಂಬ ಎರಡು ಯಜ್ಞ ಗಳನ್ನು ಈ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ೨೬ ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ 

ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮನಾದಿ ಮತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಬಾಧಪೂರ್ವಕವಾಗಿ 

ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಕಾರಣವೇ ನಾಶವಾಗಿರುವದರಿಂದ ತಿರುಗಿ ವು ಕಿತ್ಯಾ ನವಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು 

ಎಲ್ಲದರ ಫಲವಾದ ಬೇರೆ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದ್ವೈ ತರಲ್ಲಿ 
ಮೋಕ್ಷವು ಕ್ರಮವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಸಾಧಕನು ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ 

ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಕಾರ್ಯವೆಲ್ಲವೂ ಕಕಣಾಣ ೫೫೫೫ 

ಕರಗಳ: ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯವೆಲ್ಲವೂ ಸುಳ್ಳೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾನೆ. 

ಸ್ಕೂಲ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಕೃಕಿಯನರೆಗೆ ಮುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಇದು 

ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭನ ಕೋಶವು ಇದರಲ್ಲಿ ೧೦ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ೫ ಪ್ರಾಣಗಳು ಮನಸು 

ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ಸೇರಿ ೧೭ ಸಮಾವೇಶ ಹೊಂದುವವು. ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಂಗ ಶರೀರವೆಂದು 
ಹೆಸರು. ಸಾಧಕನು ಕಾರ್ಯವಾದ ಇದನ್ನು ಸುಳ್ಳೆಂದು ಭಾವಿಸುವನು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು 

ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡುವನು. ಇದು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಬೀಜವುಳಿಯುವದರಿಂದ 

ವ್ಯತ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಜನ್ಮಗಳು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಸಂಯಮವು ಕೆಳಮೆಟ್ಟಲು 

ಕೊನೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಯೋಗ; ಅದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಶಾಂತಿ, 
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ಮೊದಲಿನ ಮಾತೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೀತೆಗೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಆಜೆ ತೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ 

ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದಗಳೇ ತುಂಬಿವೆ. ಇವು ಗೀತೆಗೆ ಸಮ್ಮತವೆಂಬ ನಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನೂ 

ಪ್ರಮಾಣನಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಗಳು ಸುಳ್ಳು ಕಾರಣ ಸತ್ಯವೆಂದು. ಹೇಳುತ್ತಾ ಸಿಂಪು ಸತ್ಯ 

ಬೆಳ್ಳಿ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ಜಗತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ಯವೆಂಬ ಮಾರ್ಗವು 

ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮ್ಮತವಾದ ಮಾರ್ಗವಲ್ಲ. 

T. ಸುಬ್ಬಾರಾವ ಇವರು ತಮ್ಮ The philosophy of the Bhagavad 

6/18 ದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ : A considerable number of Vedantists 
have chosen the one that leads to Mula ೧8೬110 hoping thus 

to reach Parabrahman....... Now what is the result 7.,.... The 

individuality of man is completely annihilated. Further, in 

such a case it would be simply absurd to speak of Avatars, 

for they would then be impossible and out of question. How 

is it possible for Mahatmas to help mankind in any possible 

way when once they have reached this stage ? The Sinhalese 

Budhists have pushed this doctrine to its logical conclusion 

According to them Budha is extinguished........ since the time 

he reached Para nirvana. The soul of the man who was 

called Budha has 1891 its individuality. Now | say that 

Krishna protests against the doctrine which leads to such 

consequences. 

ಇದು ಅಲ್ಲಜಿ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೊ (ಕದಕ್ಕಿ ಭಗವಂತನು ಪಾತಂಜಲ ಯೋಗವನ್ನು 

ಫನಿರೂಪಿಸಿದನೆಂದೂ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ (ಅದಿ ಓತ) ವೇದಾಂಕದಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆಂಬ 

ಮಾತು ಯಾರಿಗೂ ಒನ್ಪಿ ಗೆಯಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದ ನ್ನೂ ಭಗ 

ನಂತನು ಯಜ್ಞ ವೆಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ; ಅದರಂತೆಯೇ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದ ನ್ನೂ 

ಯಜ್ಞ ವೆಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಮುಂದೆ ೩೦ ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ 

ಪಕಕ: ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ನೇದಾಂತದಿಂದ ಬೇರೆಯಾದ ಪಾತಂಜಲ 

ಯೋಗವನ್ನು ಯಜ್ಞ, ನೆಂದು ಅವನು ಕರೆಯಲಾರನೆಂದು €. 1/1. ಪದ್ಮನಾಭಾಚಾ 

ರ್ಯರು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ 
ಸಮ್ಮತವಾದ ನಾನಾ ಯಜ ಸ್ಪ ಗಳನ್ನೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಪಿಸುತ್ತಾನೆ, 

೬ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಯೋಗವು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದು 

ಪಾತಂಜಲ ಯೋಗವೆಂದು ಕೆಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟ ರೂಕ ೈಷ್ಣನು ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ 

ಆದ ರೂಪಾಂತರ ಕೊಟ್ಟು ನೇದಾಂತಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತಾನೆ. 

ಧ್ಯಾನ ಯೋಗದ ಪ್ರಸ್ತಾ ಸತ್ರ ಈ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ೬ ನೇ 
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ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ವಿಸ್ತಾರ ಸಾಗಿದೆ. ಈ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಸಂಶಯ RE ಜ್ಞಾನ 
ಬೇಕು. ಆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅವಶ್ಯ; ಅದರೆ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ-ಇವೆಲ್ಲ 

ಒಂದೊಂದು. ತರಹದ ಯಜ್ಞಗಳೇ | ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳಿನ ಸುಳಿದಾಟವಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ 
ನೋಡಿದರೂ ಸತ್ಯ ಸಾಗಾಟ ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಘವೇಂದ್ರರು 
ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸುವಾಗ 7೫೪; ಸರಬ Fu ಪ: 

ea: « ಕತ afi: 7ಗತಳಿ ಇಕೆ a3 aft ಯಜ್ಞ ದಿಂದಲೇ ತಾನು 
ಭಗವಂತನ ಅಧೀನನು ಎಂಬ ಜ್ಞಾ ನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರಾ ಕ ಭಿಮಾನ ತ್ಯಾಗ 

ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮನಸನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಕ್ರರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ನಡೆದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ 

ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಆರ್ಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಧ್ಯಾನ ಯೋಗದ ತಯಾರಿಯು. 

The Bhagavadgita ದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೆಯಾನಂದರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳು 

ತ್ತಾರೆ: Alife of contemplation is not one of merely closing 

tha eyes and sitting at one place. A mind that is naturally 

more abiding than reactive, a mind that is able to see things 

clearly, a mind that has more time to stand and stare and not 

frown: a mind that is naturally smiling, not subject to easy 

excitement, such a mind alone is contemplative and it alone 

can learn. You cannot make a decision to be contemplative 

like you cannot decide to be loving. Youcan decide not to 

talk or not to eat or to do yoga asanas, But you cannot say 

from today ''! will 10091, A man who is not contemplative 

cannot but be contemplative wherever he is and whatever 

he does. 

ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನು ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದ ನ್ನೂ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ 
ಹೇಳುವದನ್ನೂ ಯಜ್ಞ ಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತ ಮುಂದಿನ ೩೦ ನೇ 
ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ಬಲ್ಲವರು ಇನೆಲ್ಲ ಯಜ್ಞ ಗಳೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. 
ಆದುದರಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮ್ಮತವಾದ ವೈದಿಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೆ ಯಜ್ಞ ಗಳೆಂದು 
ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅಸಮ್ಮತವಾದ ಪಾತಂಜಲ ಯೋಗವನ್ನು ಅವನು 
ಸ್ವೀಕರಿಸಿಲ್ಲ. 

ತಮ್ಮ ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಗ, ವಿ. ತುಳಪುಳೆಯವರು ಹೀಗೆ 
ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ :-“೨೫ ೨೯ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞ ಗಳೆಂದರೆ ಈಶ್ವರ 
ಸಾಸಾತ್ಕಾರದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಥವಾ ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಧನಗಳಿರುತ್ತವೆ...... ಇಂದ್ರಿಯ 
ನಿಗ್ರಹ ಶಮ, ದಮ್ಮ ಯಮ್ಮ ನಿಯನು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮನಃ ಸಂಯಮ ಧ್ಯಾನ 
ಇತ್ಯಾದಿ ಸಾಸ್ಟಾತ್ಸಾರದ ಸರ್ವಸಾಧನಗಳ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಉಪಾಂಗಗಳ ಅಂತ 
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ತೆ ಸ್ಯ hu ಮ ಪಗ ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞ, ಗಳೂ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ 

ಯ ಹ 6 ಸಿ ಶಾಂತಿ ಚ. ಕರ್ಮತ್ಯಾಗದಿಂದ ಜೊರಕಿ 

ಪ್ರಾಫ್ತಿಯ ಮಃ ಇತರ ಇಚ್ಚಾ Me 
ಖಿ ಯಮ ಸುವ in AE AP ಸ a » ಶಾಂತಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಕರ್ಮಗಳೇ ಆಗಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 

ತತ್ರಯತ್ನವು ಅಂತರ್ಭೂತವಾಗಿದೆ. ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನಗಳು ಮಾನಸಿಕ ಕ್ರಿಯೆ 

ಗಳೇ ಆಗಿನೆ. ಎಂದ ಮೇಲೆ ಸರ್ವ ಕರ್ಮತ್ಯಾಗಮಾಡಿ ಆತ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿಯು 

ಹೇಗಾಗುವದು ? ........ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸರಮಾರ್ಥಸಾಧನೆಗಳಿಗೂ ಕರ್ಮವೆಂದು 

ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಷ್ಕಾಮ ವಿಹಿತ ಕರ್ಮಮಾಡುವದೇ ಕರ್ಮಯೋಗವೆನಿಸಿದರೂ ಅದಕ್ಕೆ 

ಮಮ, ನಿಯಮ, ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಪಧಾನ ಭಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದರೆ. ಮಾತ್ರ 

ಮುಕ್ತಿಗೆ (ನಿಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೆ) ಸಾಧನವಾಗುತ್ತದೆ. ಬರೀ ಕರ್ಮಯೋಗದಿಂದ ಆಗುವದಿಲ್ಲ 

ವೆಂಬುದೇ ಗೀತೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯೋಗವೂ 

ಆಅಂತರ್ಭಾವ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೀಗೆ ಕೂಡಿದ ಮೇಲೆ ಕರ್ಮಯೋಗದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯು 

ಖಿಗುವಡೆಂಡು ಹೇಳಬಹುದು. (ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನೇ ಬೇಕಿ 

ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ವಾಚಕರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆಯಾಗಜೇ ಇರದು.) ಯಜ್ಞನವೆಂದರೆ 

ಧ್ಯ ನಯೋಗವೆಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿ ಯಜ್ಞ ದ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಂತರ್ಭಾವವನ್ನು 

ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಯಜ್ಞಮಾಡಿ ಉಳಿದ ಅಮೃತ ಎಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಯಾರದಿಂದಾದ 

ಆನಂದನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಕರ್ಮವಿಲ್ಲದೇ ಮನಸಿನ ಮಾಲಿನ್ಯವು ಹೋಗು 

ವದಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧ ನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಐಹಿಕ ಸುಖವೂ ಸಿಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ 

"ದರಲ್ಲಿ ನೀತಿಯ ಸಮಾವೇಶವೂ ಆಗಿದೆ”, 

ಮಹದೇವ ದೇಸಾಯಿಯನರು ತಮ್ಮ ಗೀತೆಯ ಮೇಲಿನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ (My 

submission) ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ : But there are sacrifices and 

sacrifices. Sacrifices performed in order to enter the gates 

of heaven were common enough ‘To what purpose is the 

multitude of your sacrifice to me ? Bring no more vain 

oblations. Wash you, make you clean, put away the evil of 

your doings. Learn to do well”. These are the words of 

the Lord (Christ). St. Paul para phrased them ‘"Present your 

bodies a living sacrifice, holy acceptable unto God.’ The 

author of the Gita reveals the word of the Lord on sacrifice 

some what to this effect, "Make every act of thine 8 sacrifice 

unto the Lord; sacrifice even the thought that what is 50 

offered is a sacrifice. Allis sacrifice that takes you near the 
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Lord. Thus the discipline of the senses, of the emotions 

and the will, of the vital airs, the pursuit of the holy 

knowledge, all this is sacrifice. Whatever leads 1೧ the 

knowledge of the supreme is ‘knowledge-sacrifice” which is 

the best of the sacrifices Knowledge is the release and 

no action is of any worth unless it 1011116 itself in knowledge" 

(೪-೨೪ ರಿಂದ ೩೩ ರ ಎರೆಗೆ) 

ಲೋಕಮಾನ್ಯ ಬಳಕರೂ ಸಹ ಮಂ ವ್ಯಾ ಸಕವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ತಪ, 

ಸನ್ಯಾಸ, ಸಮಾಧಿ, ಪ್ರಾ ಣಾಯಾಮ ಮೊದಲಾದ ಭಗವತ್ಪಾ ಸಿ ಪ್ರಿಯ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ 

ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಈ ಯಜ್ಞ ದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಸಮಾವೇಶಗೊಳಿಸಿದ್ದಾ ನೆಂದು ಹೇಳಿ 

ದ್ದಾರೆ. ಇದರಂತೆ ಮನುಸ್ಮ ಎಕೆ ೪ ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ (೨ -೨೪) ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ 

“ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಸನ್ನೂ ಅಥವಾ ವಾಕ್ಕೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನೂ ಹನನ ಮಾಡಿ 

ಕೊನೆಗೆ ಜಾನ ಯಜ್ಞ, ದಿಂದಲೂ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಯಜನಮಾಡುತ್ತಾಕೆಂದು 

ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.” 

ನಾ. ಥೋ. ನಾನಲ ಎಂಬುವನರು ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ (ಬ್ರಹ್ಮನಿದ್ಯೆಯ 

ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಹಾರ) ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಭಾಯಿ ತ್ರೀ. ಅ ಡಾಂಗೆಯವರ 

ಮಾರ್ಕ್ಸವಾದದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ ತಮ್ಮ ವಿಷಯಸ್ರವೇಶದಲ್ಲಿ "ಯಜ್ಞ'ದ ಮೇಲೆ 

ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ 1-“ಗೀತೆಯಲ್ಲಿಯ ತ ಕೊಟ್ಟ ಶ್ಲೋಕದ (ಇತ agfaar 

AT ಕರಗತ 1-13) ಅರ್ಥವನ್ನು ghee ಅವಶ್ಯವಿದೆ :- 

ಅದು ಹೀಗೆ :-*ಹೀಗೆ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಸಂಸಕ್ತಿಯ ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು 

ಉತ್ಪಾದನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತಗಿಸಿದ್ದಾಯಿತು” (ಇವರು ತತ್ವಜ್ಞಾಾ ನದ ಅರ್ಥವನ್ನು 

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ad ಎಂದರೆ ಜಗತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಜ4 ಗದ ಅರ್ಥವು 

ಉತ್ಪಾದನೆಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಗತಿಶೀಲವಿರುವದು ಎಂದು. ಅದಕ್ಕೆ 4 ಪ್ರತೈಯ 

ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದೆ ಅದರ ಅರ್ಥ "ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. "ಜ್ಞ್ಯಾನ'ವೆಂದರೆ 

*ಕಾಶಲ್ಯಪೂರ್ವಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವದು' ಅಂತೂ ತತ್ವಜ್ಞಾನವೆಂದರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನ 
ಲ್ಲಿಯ (ಉತ್ಪಾದನ) ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅರಿವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸತತ ಕಾರ್ಯರತ 

ಇರುವಜೇ ತತ್ವ ಜ್ಞಾನ ಶಬ್ದದೆ ಮೂಲ ಅರ್ಥ. ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದರೆ ಅನ್ನ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 

ಅನ್ನದಿಂದ Wty ಹೆಟ್ಟು ತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. (rgd ೫81) 

ಬ್ರಹ್ಮದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ ಸಂಪತ್ತಿಯೆಂದು ಇದೆ). 

ಯಜ್ಞ ನೆಂದರೆ ಮುಖ್ಯ ನಾಗಿ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಸಮಾಜವಿಕಾಸ ದ 

ಸಲುವಾಗಿ "ಬೇಕಾದ ಏನಿಧ ಸಂಸತ್ತಿಯ ಉತ್ಪಾದನ ಕಾರ್ಯ. ಈ ಅರ್ಥವು ಈ 

ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ, ಅರ್ಥಾತ್ ಎಷ್ಟು ಸಮಾಜವಿಕಾಸವು 
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ಅಧಿಕಾಧಿಕವಾಗಹತ್ತುವದೋ ಆ ಮಾನದಿಂದ ಯಜ್ಞ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಅಥವಾ 

ಉತ್ಪಾದನ ಕಾರ್ಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತ ಹೋಗುವದು. 

ಖರೆ ಹೇಳುವದಾದಕೆ. ಹಳೇ ಸರಂಜಾಮಶಾಹಿಯ ಭರಭರಾಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದ 

"ಇಗ' ವು ಈಗ ಕಾಲಬಾಹ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆ ಮೇಲೆ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ 

ಭಾಂಡನಾಲಶಾಖ ಸವನಾಸವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ ಗ ಸಹ ಈಗ ಕಾಲ ಬಾಹ್ಯ 

ವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸರ್ವತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಂಡವಲಶಾಹಿ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಸಹ ಜೀವನ ನಿಷ್ಟ- 

ನೀತಿ-ನ್ಯಾಯ ಇವುಗಳ ಲೋಪನಾಗಹತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಕಡೆಯಿಂದ 

ಸರ್ವ ಜಗತ್ತಿನನ್ಗಿಯ ದಾರಿದ್ರ್ಯವನ್ನು ನಾಶನಾಡುನ ಸಮಾಜಸತ್ತಾವಾದೀ 

ಈಗ ಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವದೇ ಇವತ್ತಿನ ಯುಗ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ 

ದಾರಿದ್ರ ಕ್ರಿನನು ಸ ಪೂರ್ಣನಾಶಗೊಳಿಸಿ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಸಮಾಜನಿಕಾಸೆವನ: ಖ್ಯ ಸಂಘಟ 

ಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಮಾಜವಾದದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಡೆ.” 

ಇವರ ಗುರುಗಳಾದ ಡಾಂಗೆಯವರ ಅಭಿನಯದಲ್ಲಿ ಅದು ೧161011081 
materialism ಎಂದರೆ ಅದು ಬೌದ್ಧಿಕ ಭೌತವಾದ (ನಾಸ್ತಿ ಕವಾದ್ಯ). 

ಇಲ್ಲಿ ನಿಜಾರ ಮಾಡುವ ಅಂಶನಿಷ್ಟೇ | ಇದು ಕೃಷ್ಣನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನೇ ? 

ಗೀತಾದ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನೋಶದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅರ್ಥಹಚ್ಚುವ ಮಹ 

ನೀಯರು "ಗೀತೆಗೆ ಈ ನಾಸ್ತಿಕ ಭೌತವಾದವು ಸಮ್ಮುತವಾದುಜೇ |! ಆಸುರೀ ಪ್ರ ವೃತ್ತಿ 

ಯುಳ್ಳ ಜನರು ಇ ತಕ ಕಗ್ಗಗಳ ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂದು 
ಹೇಳುವ ಕೃಷ್ಣನು ನಿರೀಶ್ವರವಾದವನ್ನು ಎಂದೂ ಒಪ್ಪಲಾರ, ಆದರೆ ಇವರು 

(೫ ಇದಕ್ಕೆ) "ಜಗತ್ತು ದುರ್ಬಲ ಮತ್ತು ದರಿದ್ರ' ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿ 

ದ್ದಾರೆ, ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನನಾದ ಈ ಗೀತೆ ಹೀಗೆ ಫಿರೀಶ್ವರವಾದವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿ 

ಸುತ್ತದೆಂದು ಯಾರೂ ಒಪ್ಪುವದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಇಂಥ ಆಧುನಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು 

ಗೀತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೇರುವದು ಬುದ್ಧಿ ಕುಶಲತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅವಿಚಕ್ಷಣ 

ತೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸುವದರಿಂದ ಗ್ರಹಣಾರ್ಹವಾಗಲಾರದು. 

ಡಿ. ನಿ. ಜಿ ಯವರು “ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಾಗ "ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ನಣ” 

ಎಂದುಕೊಂಡರೆ ಅದು ಯಜ್ಞವಾಗುತ್ತದೆ ಎ ಸರ್ವಸಂಸಾರವೂ ಭಗನಶ್ಸೇವೆ 

ಯೆಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕನಕದಾಸರು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾದ ಸುಂದರವಾದ 

ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 

ಶನುನಿನ್ನದು ಜೀವನ ನಿನ್ನಜೋ ರಂಗ I 

ಎನದಾವು ಜೊಂಡು ನೀ ಜಗದೊಳು ನಾ ಕಾಣೆ || 
ಅನು ದಿನದಲಿ ಬಹೆ ಸುಖ ದುಃಖ ನಿನದಯ್ಯ 1 
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ಸಮಸ್ತ ವೇದಾಂತದ ಸಾರ ಇದು. ನಮ್ಮ ಜೀವನವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಯಜ್ಞ... 

ಯಜ್ಞ ಬುದ್ಧಿ ಯಿಂದ ಯಾವಜ್ಞೈೇಳವವೂ ಬದುಕಬೇಕು. ಕಾಣ ಕಣ: 

ಮರಣ ಕೂಡ ಯಜ್ಞಾ ಂಗನಾದ ಒಂದಾನೊಂದು ಕರ್ಮ.” ಎಂದು ಹೇಳದ್ದಾರೆ. 

ಯು ಬಟುಟ ಯು [[ 
FETT ೫ ೫೫೪೧೫೯೫ ತಕ: faa: Neel 

ಯತ್ನಶೀಲರಾದ ಸ್ತುತ್ಯ ವ್ರತವನ್ನು ಸ್ಟೀಕರಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ದ್ರವ್ಯ 

ದಾನ ರೂಪನಾದ ಯಜ್ಞ ನನ್ನು ಮಾಡುವರು. ಆದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲ 

ನರು ಕೃಚ್ಛ ೨ ಚಾಂದ್ರಾಯಣಾದಿ ತಪೋರೂಪನಾದ ಯಜ್ಞ ನನ್ನು ಮಾಡು 

ವರು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲನರು ಧ್ಯಾನರೂಪನಾದ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡುವರು ಮತ್ತೆ ಕೆಲ 
ನರು ವೇದಾಧ್ಯಯನ ರೂಪವಾದ ಯಜ್ಞ ವನ್ನು ಮಾಡುವರು; ಜ್ಞಾ ನರೂಪವಾದ 

ಯಜ್ಞ ವನ್ನು ಮಾಡುವರು. (ಜ್ಞಾ ನದಾನ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾ ನ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು 

ಮಾಡುವರು). 

ವಿಶೇಷ ಓಪ್ಪಣೆಗಳು :-- ರಾಘವೇಂದ್ರರು ಈ ಬೇಕಿ ಬೇಕಿ ಯಜ್ಞ ಗಳ ನಿರ್ವ 

ಚನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

೧) ಣಗ: ಇದರಲ್ಲಿಯ ೫ ಶಬ್ದವು (ಸಳ ೫೫ ೪॥:) 
ಯಾಜಕ ಎಂದು ಅರ್ಥ (ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವವ) ಸಂಸತ್ತನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ ಯಜ್ಞ 

ಮಾಡುವವರು, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನು ಪ್ರೀತನಾಗಬೇಕೆಂದು 

ದಾನ ಮಾಡುವವರು (ಕಕ Yad ero ೫58975೫) “ದ್ರವ್ಯ 
ಯಜ್ಞ ಗಳೆಂದರೆ ದ್ರವ್ಯದಿಂದ ಆಗತಕ್ನ ಯಜ್ಞಗಳು. ದೈವ ಯಜ ಗಳಾದ ರ್ದ 

ಸ್ವ 4 3 ಇ 5) ಸ 
ಪೂರ್ಣಮಾಸಾದಿಗಳೂ ಆಗಬಹುಡು ಆದರೆ ದ್ರವ್ಯದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸತ್ಕಾರ್ಯ 

ಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಇಷ್ಟಾ ಪೂರ್ತಗಳು. 

ಇಷ್ಟಾ ಪೂರ್ತಗಳೆಂದರೆ ; ಇಷ್ಟಾ ಎಂದರೆ ಯಜ್ಞ ಗಳೂ ದಾನಗಳೂ, ಪೂರ್ತ 

ಗಳೆಂದರೆ ಧರ್ಮಶಾಲೆ ಕೆರೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ೈಸುವದು. ನಿರ್ವಾಸಿತರಿಗೆ ಅನ್ನ ಹಾಕು 

ವದು; ಯಾರಿಗೂ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡದಿರುವದೂ, ಸಾರ್ವಜಠಿಕ ಕೃತಿಗಳೂ ದಾನಗಳೂ 

ದತ್ತಿ ಎನಿಸುವವು. 

ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ, ಸಶ್ಟಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದಾನ ಇವುಗಳು ಸಹ ದ್ರವ್ಯ ಯಜ್ಞ ಗಳೇ ಆಗು 

ತ್ತವೆ. ೨) ಕಳಶ: ಕೃಚ್ಛ ೨ ಚಾಂದ್ರಾಯಣ ಮೊದಲಾದ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಹರಿಗೆ 

ಅರ್ನಿಸುವ ಬುದ್ಧಿ ಯಿಂದ ಹರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡುವದು. 

ಕ್ಷತೆಕಡೆ! gfe: coq sear gaa ಕಾರ್ಗಗಳೆಗಿ/ಗಫ್ಳಿಇ: । ಕರಗತ 
ಇ ಶ್ರೌಚಕ್ಟಗ: 1 (meus) 
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Hill ರು. gq: ಎಂದರೆ (concerned here with the mortifi- 

cation of the body) ದೇಹವನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುವದು. 

೩) Maat: ಎ wagers sod gdh daar: 
ಯೋಗ ಎಂದರೆ ಧ್ಯಾನ, ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆಯೆಂದು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವದೇ 

ಯೋಗ ಯಜ್ಞ .. ಆದರೆ ಶಂಕರರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಯೋಗ ಎಂದರೆ ಪಾತಂಜಲ 

ಯೋಗವೆಂದೇ ಅರ್ಥಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಧುಸೂದನರು ಇಇ ಗಣ, ಗಣ ಗಳೇ 

ಇಲ್ಲಿ ೫7 ಶಬ್ದದಿಂದ ಅಭಿಪ್ರೇತವಾಗಿವೆಯೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

Hill- “yoga connotes mental methods of control, 

specially perhaps the Karmayoga, which is taught in the Gita. 

ರಾಮಾನುಜರು ಮಾತ್ರ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. 

ಅವರು ಉಳಿದವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ೨೬ ನೇ ಶ್ಲೊ (ಕಕ್ಳ್ಯೂ ಒಂದನ್ನು 

(೫177೫1೫ ನನ್ನು) ೨೯ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ 

ಕಾರಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. 

¥) 5೫15೫77 ೫೫7: fecogered wae ೪೫ 
ಗಗ: ವಿಷ್ಣು ಪೂಜೆಯಿಂದು ವೇದಗಳನ್ನೂ ಶಾಶ್ತ್ರಗಳನ್ನೂ ಅಧ್ಯಯನ 

ಮಾಡುವದೇ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಯಜ್ಞ ವು. 

u) ಗನ]: ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಧ್ಯಯನದ ನಂತರ ನರಿಸಕ್ವ ವಾದ 

ಜ್ಞಾ ನವುಳ್ಳವರೆ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ ರು. ಶಂಕರಾನಂದರು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಯಜ್ಞ ರೆಂದರೆ ಬರೀ 

(ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನವಿಲ್ಲದೇ ವೇದ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡುವವರು, ೫ ನೇಯನರು 

ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದವರು, 

waged safe gif (ಇ. ೫೫). 

Hill<""Study of the shastras and knowledge gained there 

from,. 

ಇನ್ನು ೫೫೫: ಎಂಡಕಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲರೆಂದು 

ಅರ್ಥಮಾಡಿದ್ದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹಾಗೆ ಗಣಗ: 

ಕೂಡ ಐನರಿಗೂ ವಿಶೇಷಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟದೆ, ಕಠೋರ ವ್ರತವನ್ನು 
ಸ್ವಿಕರಿಸಿದವರು. ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಮಧುಸೂದನರು ಮಾತ್ರ ಇವರನ್ನು ೬ ನೇ 

ಗುಂಪಿನವರೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಾರೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಲ್ಲ. 

ಆದುದರಿಂದ ಉತ್ಕೃರ್ಷಕಾರರು ಇವರನ್ನು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. 
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ಇದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ : ''&|| these 
yogis are faithfully engaged in different types of sacrifice 

and are seeking a higher status of life. Krishna conscious- 

ness, is however different from these because it is the direct 

service of the Supreme Lord. Krishna consciousness cannot 

be attained by any one of above mentioned types of sacrifices 

but can be attained only by the mercy of the Lord and his 

೦೧81166 devotee. Therefore Krishna consciousness is 

transcendental, 

“ಪ್ರ; ಎಲ್ಲ ಯೋಗಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಹದ ಯಜ್ಞ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ 
ತೊಡಗಿದ್ದಾ ಕೆ; ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ವಾದ ಸಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು "ಹೊಂದಲು ಯತ್ನಿಸು 

ತ್ತಾರೆ. ಆರರೆ "ಕೈ ಷ್ಣ ಚಿಂತನೆಯು? ಇನೆಲ್ಲವುಗಳಕ್ಕಿಂತ ಬೇಕೆಯಾಗಿದೆ, ಯಾಕೆದಕೆ 

ಅದು ಸರ್ವೋತ್ತ ಜು ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸೇವೆಯು. "ಕೃಷ್ಣ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು? 

ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಯಾನ ಯಜ್ಞ, ಗಳಿಂದಲೂ ಹೊಂದಲು ಶಕ್ಯನಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ 

ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಆಥನಾ ಅನನ ಭಕ್ತರ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯ. 

ಆಡುದದಿಂದ ಈ "ಕೃಷ್ಣ ಚಿಂತನೆಯು” ಸರ್ವಾತಿರಿಕ್ಷವಾದ ಸರ್ವೋತ್ತಮ 

ಸಾಧನೆಯು”. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಪಪ: ೫ ೫73೫೬ 

Fria; ಅದನ್ನು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಫಲಶ್ಯಾಗ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ 

ಶಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾಸ್ತು ಎಂದು ಮಾಡುವದೇ ಭಗವಂತನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅವುಗಳನ್ನು 
ಬಿಟ್ಟು- ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚಿಂತನೆಯಿಲ್ಲ. 

William 0. Judge ರು ಇಡೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯನನ್ನೇ ಸುಂದರವಾಗಿ ಇಟ್ಟ 

ದ್ಹಾರೆ. "The different schools ate taken up in a few sentences. 

His dictum is that they ’destroy sins’ meaning that a certain 

purification of the nature is thus accomplished, which is 

followed upon death by a longer stay in devachan, but itis 

only to one 51೧016 practice he awards the distinction of being 

that which will bring about union with the supreme spirit... 

He shows Arjuna that spiritual Knowledge includes all 

actions and burns to ashes the binding effects of all works 

conferring upon us the power to take Nirvana by reason of 

emancipation from the delusion that the lower self was the 

actor. The perfection of this spiritual knowledge is teached 

by strengthening faith and expelling doubt through devotion 

and restraint’, Youread in the New Testament ‘‘The map 
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of doubtful mind enjoys neither this world nor the other, nor 

final beatitude.’’ 

ward gate ard ಇ135%7ತ ead 
smorareTdtege ೫ಇಗ೧೯೫೪೯೭೫೯7: lull 

ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡುವದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಾದ ಕೆಲವರು ಪ್ರಾಣ 

ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನೂ ಅಪಾನ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನೂ ತಡೆದು ಅಪಾನದಲ್ಲಿ ಪಾ ಇವನ್ನು ಹೋಮ 

ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಣನಲ್ಲಿ ಅಪಾನವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಹೋಮ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. 

ವಿಶೇಷ ಟಸ್ಪಣೆಗಳು ;-ಉಸಿರು ಬಿಗಿ ಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ 

ಅಭ್ಯಾಸವು ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಸಾಗಲಿಕೆ 
ಅವಶ್ಯವಾಗಿಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡದಾದ ಸ್ಥಾನ ಪಾತಂಜಲಿ 

ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಉಸಿರಾಡಿಸುವದು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ರಕ್ತ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕೂ 

ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ನರ್ಧನೆಗೂ ಸಹಾಯವಾಗುವದು. ಉಸಿರಾಡಿಸುವದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗ 

ಗಳು, ೧) ಒಳಗೆ ಉಸಿರು ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳುವದು (qe) 3) ಹೊರಗೆ ಉಸಿರು 

ಬಿಡುವದು (ಇತ) ಯೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಈ ಎರಡಕ್ಕೆ ಉಸಿರು ಹಿಡಿಯುವದೊಂದನ್ನು 

(ಇ) ಜೋಡಿಸುತ್ತದೆ 

ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ತಂತ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮನೆಂದರೆ 
ಕುಂಭಕವೇ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬರೀ ರೇಚಕ ಪೂರಕಗಳು ಶ್ವಾಸದ ಮೆ ಲಿನ 

ಫಿಯಂತ ಶ್ರೈಣವನ್ನು ತೋರಿಸುವದಿಲ್ಲ. ರೇಚಕ ಪೂರಕಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸದೇ ಕುಂಭ 

ಕವನ್ನು ಆಚರಿಸುವದು ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಕುಂಭಕವೇ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮನೆಂದು 

ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಆದುದರಿಂದ ಈ ಶ್ಣೊ (ಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯವು “ಕುಂಭಕವನ್ನು ಆಚರಿಸುವವನು 

ರೇಚಕ ಪೂರಕಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಸುರುವು 

ತ್ಲಾನೆ. ಆದರಿಂದ ಎರಡೂ ಕ್ಷೀಣ ಶಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತವೆ” ಎಂದು ಇರು 

ತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ತನ್ನು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಘನT ಇ ಇತ್ ಕ್ಸಿ: 

ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಆದರೆ Krishna conscious movement ದೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಈ ವಿಷಯ 

ದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. '"A Krishna conscious person, however 
being always situated in the transcendental loving service 

೦% the Lord automatically becomes the controllar of the 

senses. His senses being always engaged in the service 

of Krishna have no chance of becoming otherwise enga 

ಲ A Krishna conscious person begins from the 
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transc endental stage and he is constantly in that consciou+ 

sness'", ಆದುದರಿಂದ ಅವನು ಈ ಕುಂಭಕ ಆಚರಿಸುವ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು 
ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲೆಂಡೇ ಅವರ ವಾದ. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣನು ಯಾನದೇ 

ತರಹದ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಆಚರಿಸಲೇ ಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ( ೫೫೧/೫1 

gas wife saan) ಅದರ ಹಾಗೆ (ಇತ್. ಘರ 
ಕ್ಯ: ಕ್ರ) 

ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ '.. 

೧) ಕೆಲವರು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಅಪಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ೨) ಮತ್ತೆ ಕೆಲ 
ವರು ಅಪಾನವನ್ನು ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ೩) ಉಳಿದನರು ಇವೆರ 

ಡನ್ನೂ ಥಿರೋಧಿಸಿ ಕುಂಭಕವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೂರು 

ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ 0. ಗ/. ಪದ್ಮನಾಭಾಚಾ 

ರ್ಯರ ಈ ರೀತಿ ಅಕ್ಷೇಪವೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ. “ಈ ಎರಡನೇ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂಭಕವೂ 

ಯಜ್ಞ ನೆಂದು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ "ಯಜ್ಞ ' ವೆಂಬ ಶಬ್ದವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ 

ವಾಕ್ಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ $7571ಇ1೫6772577: ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಫಷ ಎಂಬ 
ನಿಧಾನವದೆ. ಆದರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ವಾಕ್ಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ೧7೯7೫೫೫೯] 

೫೫77: ಎನ್ನುವದಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಕ್ರಿಯಾಸದವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂತೂ 

ಇದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಆಕ್ಷೇಪಗಳಿವೆ. ೧) ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಇದು ಮೂರು ತರಹದ್ದಲ್ಲ; 

ಒಂದು ಒಂದೇ ತರಹದ್ದು (ಕುಂಭಕ), ಅದು ರೇಚಕ ಪೂರಕಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ 

ದರಿಂದ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ೨) ಎರಡನೆ ಸಂಕ್ರಿಯಲ್ಲಿಯ ಉಡ್ದೇಶ್ಯ ಪದಕ್ಕೆ (ಕರ್ತ್ಯಪದಕ್ಕೆ) 
ಕ್ರಿಯಾಸದನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಗಣಣ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ ಅದೂ 

ಯಜ್ಞ ವೆಂದು ಬೋಧವೇ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. 

KS ದೋಷವನ್ನು ನೀಗಲಿಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜರೂ ಮಧುಸೂದನರೂ ಈ ಶ್ಲೋಕದೆ 

ಎರಡನೆ ಪಂಕ್ರಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದ ಮೊದಲನೇ ಪಂಕ್ರಿಗೆ ಜೋಡಿಸುತ್ತಾರೆ. 
ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ :-. ನಿಯತ ಆಹಾರವುಳ್ಳವರೂ ಪ್ರಾಣಾ 

ಯಾನು ಪರಾಯಣರು ಆಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕುಂಭಕವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರಿಯ 

ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಉಳಿದ 

ಮರ ೨೯ನ್ನು ಬೇರೆ ಅನ್ವಯಿಸಿ ೩೦ ನ್ಹು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಾಕ್ಯವೆಂದು ಅರ್ಥ್ಲೈಸು 

ಕೋ, ಓಳಕರು ಸಹ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಂತೆ ರೇಚಕ ಪೂರಕ ಪರಸ್ಪರ ಹೋಮ 
ದಿಂದ ಕುಂಭಕವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅನರು “ಪ್ರಾಣ 

ಅಪಾನಗಳ ಗತಿಯನ್ನು ನಿರೋಧಿಸಿ ಅಪಾನವನ್ನು ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಅಪಾ 

ನದಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ 
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ಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿ ಅದೇ ಕುಂಭಕನೆಂದು 

ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. | 

ಬಳಕರು ಪಂಚ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನೂ. ಅವುಗಳ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಸ್ತಾ ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣ ಅಪಾನ 

ಪರಸ್ಪರರಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡಿ ಕುಂಭಕವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂತೆ ಉದಾನ, ಸನಾನ್ಯ 

ವ್ಯಾನಗಳನ್ನು ನಿರೋಧಿಸುವ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿಲ್ಲ 

ಆದರೆ ರು ಮಾತ್ರ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ರೇಚಕ ಪೂರಕಗಳನ್ನು 

ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದಾ 8. “Some draw the 

without expiration (the Puraka practice); 

inspiration (the 

out nor in (the 

breathe ೫11) in, 

Some breathe slowly outward, without 

rechaka practice); Some breathe neither 

Kumbhaka practice). Their forms of worship is control of 
breath. others merge any of the five vital airs into any 

೦೬hers.'* ಕೆಲವರು ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಟೈ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೇ ಮೆಲ್ಲನೇ 

ಒಳಗೆ ಜಗ್ಗುತ್ತಾರೆ. ಗಾಡ ಪೂರಕವು). ಕೆಲವರು ಮೆಲ್ಲನೆ ಹೊರಗೆ ಉಸಿರನ್ನು 

ಬಿಡುತ್ತಾರೆ; ಆದರೆ ಒಳಗೆ ಜಗ್ಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನೇ ಕೊಡುವದಿಲ್ಲ. ( ಇದೇ ಕೀಚ 

ಕವು). ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊರಗೂ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ; ಒಳಗೂ ಜಗ್ಗುವ 

ದಿಲ್ಲ (ಇಡೇ ಕುಂಭಕವು). ಈ ವಾಯು ನಿರೋಧವೇ ಅವರ ಪೂಜೆಯ ಪದ್ಧ ತಿಯ, 

ಉಳಿದವು ಸಂಚನಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವದೊಂದನ್ನೂ ಯಾವದೊಂದರಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸುತ್ತಾರೆ.” 

ಅಂತೂ ಹೊರಗಿನ ನಾಯುಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬರುವ ಪ್ರಾಣ ಆಪಾನಗಳಿಗೆ ನಿರೋಧಿಸುವ 

ದರಿಂದ ಉಳಿದವುಗಳಿಗೆ ನಿರೋಧವು ಬರುವದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ 

ಹೇಳಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. 

ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ನರು ಸಹ ಇವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ನೀಡುವ ಗೋಜಿಗೆ 

ಹೋಗಿಲ್ಲ. 

ಮಹಾಭಾರತ ದರ್ಶನಕಾರರು ಈ ಶೊ ತ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಸವಿಸ್ಮರ ಬಸ್ಸಣೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 

“ಪ್ರಾಣಗಳ ಆಯಾಮ ಎಂದರೆ ಥಿಯಮನವೇ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ಪ್ರಾಣನಾಯು 

ಗಳು ಐದು, ಪ್ರಾಣ, ಅಪಾನ, ವ್ಯಾನ, ಉದಾನ, ಸಮಾನ. ಪ್ರಾಣವು ಹೈದಯ 

ದಲ್ಲಿಯೂ ಅಪಾನವು ಗುದದಲ್ಲಿಯೂ, ಸಮಾನವು ನಾಭಿಯಲ್ಲಿಯೂ, ಉದಾನವು 

ಕಂಠದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. ವ್ಯಾನವು ಸರ್ವ ಶರೀರವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. WAT qatar 

910; ಕೆಲವು ಯೋಗಿಗಳು ಅಪಾನ ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ವಾಯುವನ್ನು ಹೋಮ 

ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಉಸಿರನ್ನು ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಒಳಕ್ಕೆ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುನದಕ್ಕೆ 

ಶ್ವಾಸವೆಂದೂ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಡುವದಕ್ಕೆ ನಿಶ್ವಾಸ ಅಥವಾ ಪ ಪ್ರಶ್ವಾಸ ಎಂದೂ ಹೆಸರು. 
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3 ಖಿ ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ಒಳಕ್ಕೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡ ಶ್ವಾಸವು ಅಪಾನ ವಾಯು ವಿರುವ ಸ್ಜಳ 

ವಾಯುವು ನನ್ನು ಮುಟ್ಟು: ನದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪಾನ ಗತಿಯೆಂದೂ ಪ್ರ ಶ್ವಾಸ ಸ 

ಹೈದಯದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣವಾಯುವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಹೊರಕ್ಕೆ pe Ae ಇದಕ್ಕೆ 

ಪ್ರಾಣ ಗತಿಯೆಂದೂ ಸರು. ಅಪಾನ ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ವಾಯುವನ್ನು 

ಹೋಮ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವೆಂದೂ ಪ್ರಾಣ ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ 

'ಸಾನ ವಾಯುವನ್ನು ಹೋಮ ಮಾಡಿದರೆ ರೇಚಕ-ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವೆಂದೂ ಕಿ 

ಯುತ್ತಾರೆ. ಹೊರೆಗಿನ ಗಾಳಿಯು ಶ್ವಾ ಸರೂಪವಾಗಿ ಒಳಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಅದು 

ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರುವ ನಾಯರ ಸೇರಿ ನಾಭಿಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಸೆ ಅಪಾನ 

ವಾಯುನಿನಲ್ಲಿ ವಿಲೀನ ಗೊಳ್ಳು ತ್ತದೆ. ಹೊರಗಿನ ಗಾಳಿಯು ಶರೀರದಲ್ಲಿಯೇ ನಿರೋಧಿ 

ಡುವದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಅಭ್ಯಂತರ ಕುಂಭಕನೆಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ರೇಚಕ 

ಸ್ರಾಣಾಯಾನುದಲ್ಲಿ ಶರೀಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದ ಶ್ವಾಸ ವಾಯುವನ್ನು ಪ್ರಶ್ವಾಸದ 

ಲಕ ಸಂರೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟಿ ನಂತರ ಪುನಃ ಗಾಳಿಯು ಶ್ವಾಸದ ಮೂಲಕ 

ಒಳಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ಸ ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸಿದಾಗ ಶರೀರದ ಒತ್ತಡ ಮೆ ಲ್ಮುಖವಾಸುತ್ತ ದೆ. ಇದ 

ನಿಂದಾಗಿ ಗುಡಸ್ಥಾ ದಲ್ಲಿರುವ ಅಪಾನ ವಾಯುವು ಮೀಲೆ ಬಂದು ಹೈ ದಯದಲ್ಲಿಗುವ 

ಪ್ರಾಣನಾಯನಿನೊಡನೆ ಲೀನವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಹ್ಯ ಕಟಟದ ಹೇಳು 
ತ್ತಾರೆ. 

2 

ತ್ತ 

at ಔಸಕಣ sro ಇಗೆಕ್ಟ ತ್ವ | 
aaa wef ಇತ೪ಗಗತರಾರ |0| 

ಕೆಲವರು ನಿಯತವಾದ ಆಹಾರ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಚಕ್ಷುರಾದಿ ಇಂದ್ರಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ 
ಗಳನ್ನು ಚಕ್ಷುರಾದಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಮನಾಹುತ್ತಾ, ರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಯಜ್ಞಾ 
ಗಳನ್ನು ಬ ಬಲ್ಲವರು; ಯಜ್ಞ ಗೋಡ ಪಾ ಪಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾ, ರೆ, 

ವಿಶೇಷ ಟಪ್ಪ ಜೆಗಳು_ | sui ತ್ನ. ಎಂದರೆ “ಇಂದ್ರಿಯಗಳ 
್ರಪಾರವನ್ನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡುತಾ ಇನೆ” ಎಂದರ್ಥ, ಒಂದು 

೫೫7) ಎಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ; ಇನ್ನೊಂದು 10 ಎಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯ 
ಳು. ಹೋಮ ಮಾಡುವ ನ ಸದಾರ್ಥವು ಯಾವದರಲ್ಲಿ ಘು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಆದ 

ಕ್ತಿ ಫೊ ಸ್ಸ್ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. "ಪಾ "ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು 
- ನೆ? ಎಂದರೆ Re ಅರ್ಥವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಮಧಾ ಚ ರು ಒಂಡು ಪ eh ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವ್ಯಾಪಾರವೆಂದೂ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಣಕ್ಟೆ ಸಗಳ ಆ ಆರ್ಥಮಾಡುವದರಿಂದ “ನಿಯತ ಆಹಾರದಿಂದ « ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಅಧೀನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಧುಮುಕುವ ಅವುಗಳ ವ್ಯಾಪಾರವನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾನೆ? ಎಂದು ಅರ್ಥ, ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಬಿಕಕಾಲದನ್ಲ 

ಜಲ ಸಾನ ಚ ತಕ್ಕ ಶ್ರ 

ಸ! 
bl gq 

| Ge 
a) 

೩೫೬ 
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ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವದು i “ತಕ್ಸಮಟ್ಟಿ ಗೆ ಮಾತ್ರ 

ಇಂದ್ರಿ ಯಗಳ” ನ್ಯಾಸಾರವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಾನೆ” ಎಂದು ಅರ್ಥ. 

ಮಧುಸೂದನ ಸರಸ ಸೈ ತಿಯವರೂ, ನೀಲಕಂಕರೂ, ಪ್ರೀಢರರೂ ಕಂ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ಕ 

ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಂದೇ ಅರ್ಥಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಮಾತ್ರ 81೫1] 

agar 710682 ತಳ 18 | ೫೫೫ wed ೫1೫1: fra FAA 
ತ]ಸ್ಥಳರ್ಗನ್ಟ dead ofa ಶ್ವರ. ಗೆದ್ದ ವಾಯುಗಳನ್ನು ಗೆಡೆಯದೆ ಇದ್ದ 

ವಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡುತ್ತಾನೆಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ 
ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ರೇಚಕ ಪೂರಕ ಕುಂಭಕಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯು ಜಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು. 

ಈಗ ಹೊಸದೇನು ಈ ವಾಯು ಜಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ 

ಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಮೇಲಾಗಿ "ಜಿತ' "ಅಜಿತ' ಎಂದು ಅರ್ಥಕೊಡುವ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ 

ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ವಾಯು ಜಯದ ವಿಷಯ ಹಿಂದಿನ 
ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಗಿದುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಎಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉಪ 

ಯೋಗಿಸಿದ್ದಾ ಕೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಡುತ್ತಾರೆ. 

ಆದರೆ ೨೬ ನೇ ಶೊ ದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ನಿಗ್ರಹ ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿಜೆ. ಮತ್ತೆ 

ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸದೇನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭ ವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಆಶ್ಲೇಪಕ್ಕೆ 

ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಉತ್ತರ ಈ ರಾಸ: ಹ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು 

ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ (ಸತ್ಯಾಹಾರ) ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಪರಾನ್ನ: ತ್ರ ಹೊಂದುವ ಯಜ್ಞ, 

ವನ್ನು "ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ನಿರ್ಬಂಧದಿಂದ ಇಂದ್ರಿ ಯಗಳನ್ನು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ತಂದು 

ಅವುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸುವ ಬೇಕಿ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಟನಾತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. 

ಪ್ರಭುಪಾದರು ಭಾಷಾಂತರಿಸುವಾಗ. ಪ್ರಾಣ ಎಂದರೆ ಶ್ವಾಸವೆಂದೇ ಅರ್ಥ 

ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. (Some curtailing the eating process offer the out 

going breath into itself as a sacrifice. ಆದರೆ ಆ ಶ್ಲೋಕದ ಮೇಲಿನ 

purport ದಲ್ಲಿ-. “Reducing the eating process is very helpful 

in the matter of sense control.‘ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಇಂಥ ಯಜ್ಞಗಳು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಉಕ್ತವಾಗಿವೆ ಎನ್ನುವದಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿಗಳನ್ನೂ 

ಉದಾಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. (ಗ TT STON STO 

ನಗೆ. ಇಗ) ಗ್ರಂಥಾಂತರದಲ್ಲಿ ಪುಕ್ಕ ಆ ಔತ ೫೮೫೧ 
aot & ga ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಅರ್ಥವನ್ನೂ ಆಜಾ 

ರ್ಯರು ಶ್ರುತಿಯ ಆಧಾರದಿಂದ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ೫ಈ ಕಷ ಇಲ ಎಂಬ 

ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ “ಜ್ಞಾ ತ್ಲ ನಿಯು ವಾಗಾದಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಭಿಮಾನಿ ಜೀವತೆ 

ಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸು ಡೆ ಜ್ ಪ್ರಿಯಾಭಿಮಾಥಿ ದೇವತೆಗಳಾದ ಉತ್ತಮ ದೇವತೆ 
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ಗಳ ಅಧೀನವೆಂದು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ” ಇದೇ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ, 

ಹೋಮ ಮಾಡುವ ಯಜ್ಞ, ವು. (ಇಲ್ಲಿ ನಿಯತಾಹಾರವು ಒಂದು ಬೇಕಿ ಯಜ್ಞ ನೆಂದೇ 

ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ) ಹೀಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ 

ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಧೀನರೆಂಬ ತಾರತಮ್ಯದ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು 

ಅರಿಯುವದು ನಿಜವಾದ ಯಜ್ಞ ಕ್ಸ ಅತಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದದ್ದು ಐಕ್ಯವನ್ನು 

ಒಪ್ಪುವ ಶಾಂಕರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಸಮತೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪುವ ರಾಮಾನುಜರಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯಕ್ಕೆ 

ಪ್ರಸಕ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲ. 

ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ನಾನಾ ತರಹದ ಯಜ್ಞಗಳ ಉಪಸಂಹಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ 

ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಶ್ರೀ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಗಳವರು ತಮ್ಮ ಗೀತಾ ಸಾರೋದ್ಧಾ 

ರದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೀಗೆ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ-“ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಲಿ 

ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಾಮರಾಗಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ 

ಯಜ್ಞ ಗಳೇ. ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಹುತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ನಡೆಸಲಾಗುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ 

ಯಜ್ಞ ವನ್ನು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ 

ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ. ಯೋಗಿಗಳು ಮಾಡುವ ಭಗವದುಪಾಸನೆಯೇ 

ಸಾಧಕರು ನಡೆಸುವ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಾದಿಗಳೂ 

ವಿದ್ವಾಂಸರ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನಗಳೂ ಎಲ್ಲವೂ ಯಜ್ಞಗಳೇ ಆಗಿವೆ. ಹೆಚ್ಯೇಕೆ ಇಂದ್ರಿಯ 
ಗಳಿಂದ ನಡೆಯುವ ನಿಷಯೋಪಭೋಗ ವ್ಯವಹಾರವೂ ಕೂಡ ಯಜ್ಞ ವೇ ಆಗುನದು. 

(aardtafeeaaes ಕಗ್ಗಾಗಗಿಗಳ್ಳ gaa). ಇಂದ್ರಿಯವೆಂಬ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ 
ರೂಪರಸ ಮುಂತಾದ ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೋನಿಸುವದೆಂದು ವಿಷಯೋಪ 

ಜಭೋಗದಯಜ್ಞವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶರೀರವೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆಗೆ ಉಪಕರಣ 

ವೆಂದು ಬಗೆದು ಸೇವಾಕಾರ್ಯವು ಅವ್ಯಾಹೆತವಾಗಿ ನಡೆಯಲೆಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ 

ನಿರಭಿಮಾನದಿಂದ ಶರೀರ ಪೋಷಣೆಗಾಗಿ ಆಹಾರಾದಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ 

ಅದೂ ಪನಿತ್ರವಾದ ಯಜ್ಞವೆನಿಸುವದು ಶ್ರ 

ಹೀಗೆ ಜೀವನನೇ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ನಾದರೆ ಮರಣವು ಅವಭ್ಭತವೆಂದು ಉಪ 

ನಿಷತ್ತುಗಳು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನು 9 ಲೊ. ಓಳಕರು ಇದೇ ಆಶಯವನ್ನೇ 

ಬೇಕೆ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ :-“ಸಾರಾಂಶ ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವದು ವೇದದ 

ಆಣ್ಞೆ ಯ ಮೇರೆಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಆ ಯಜ್ಞ ವು ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ 

ದೆಂದು ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿರಿ, ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿರಿ, ವೇದಾಧ್ಯಯನ 

ಮಾಡಿರಿ, ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮ ಮಾಡಿರಿ, ಪಶುಯಜ್ಞಮಾಡಿದ ಏಳ್ಳು ಅಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ 

ದಿಂದ ಹೋಮ ಮಾಡಿರಿ, ಪೂಜಾ ಮಾಡಿರಿ ಅಥವಾ ನೈವೇದ್ಯ ವೈಶ್ವದೇವ ಮೊದಲಾದ 

ಐದು ಗೃಹ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರಿ- ಫಲಾಸಕ್ಷಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಇನೆಲ್ಲವೂ 



ಗೀತಾ ಗ್ರಂಥ ನಿವರಣೆ ೧೯೩ 

ವ್ಯಾಪಕ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞಗಳೇ ಆಗುತ್ತವೆ. ಆ ಮೇಲೆ ಯಜ್ಞ ಶೇಸದ ಭಕ್ಷಣದೆ 
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೀಮಾಂಸಕನ ನಿಯಮಗಳು ಪ್ರಕಿಯೊಂದು ಯಜ್ಞ ಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸು 

ತ್ತನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನೆ ನಿಯಮ-“ಯಜ್ಞಾ ರ್ಥದ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮವು 

ಬಂಥಕವಾಗುವದಿಲ್ಲ.” (ಗೀತಾ ೨೩ ನೇ ಶ್ಲೋಕ) ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ನಿಯಮ- 

"ಪ್ರತ ಹಕ ಗೃಹಸ್ಥನು ಸಂಚಮಹಾಯಜ್ಞ ನನ್ನು ಮಾಡಿ ಅತಿಥಿಮೊಡಲಾದವರು 

ಊಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ತಾನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯೊಡನೆ ಊಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. 

ಮನುಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ “ಗಣ ಣಿ ad (a 
ಇಂಟ). ಅತಿಥಿಗಳು ಊಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಉಳಿದದ್ದು ವಿಘಸವೆನಿಸುತ್ತದೆ; 

ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಉಳಿದದ್ದಕ್ಕೆ ಅಮೃತನೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ 

ದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯಜ್ಞ ಕೈ ಅನ್ವಯಿಸುವ ನಿಯಮಗಳು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದೆ. ಎಲ್ಲ 

ಯಜ್ಞಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ.” . 
ಶ್ರೀ ಖರೆಯನರು-5೪ ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ೩೦ ನೇ ಕ್ಲೋಕದವರೆಗೆ ಒಂದು 

ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಕಿ 1-4ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿದ ಯಜ್ಞ ಗಳು 

ಬಹ್ಹಂಶದಲ್ಲಿ ತಪೋಯಜ್ಞದ ಸ್ವರೂಪದವು ಇರುವದರಿಂದ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ದ್ರವ್ಯಯಜ್ಞ, 

ದಂತದ ರೈವ್ಯವನ್ನು ಹನನ ಮಾಡಿ ದೇವತೆಗಳ ಆನೃಣ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವದು ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ. 

ಎಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಯಜ್ಞ ಗಳಿಂದ ಯಾರ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಆನೃಣ್ಯವು ಸಂಪಾಡಿಸಲ್ಪಡು 

ತ್ತದೆ ? ಇದರ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವು ಅವಶ್ಯವಿದೆ. 

ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ೩-೧೪-೧೫ ರಲ್ಲಿ ಜೀವತೆಗಳ ಯಣದೊಡನೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ಪ್ರಕೃತಿಯ 

ಖುಣಭಾರವು ಜೀವಮಾತ್ರರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆಂದು ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಅವ್ಯಕ್ತ 
ಪ್ರಕೃತಿ ಯಣವು ತನ-ಯೋಗ-ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ-ಜ್ಹಾನಾದಿ ಯಜ್ಞ ಗಳಿಂದ ತೀರಿಸಲ್ಪಡು 

ತ್ತದೆ.” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೌರ್ವಾತ್ಯ ಧರ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಧ ಅನುಸರಿಸಿ 

ಅರ್ಥ ಭೌತ (ವಿಜ್ಞಾ ನ) ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಒಂದು ವಿವರಣೆಯನ್ನು 

ಕೊಟಿ ದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಶಲ ಮತ್ತು ಚನುತ್ಯಾರಿಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಎಷ್ಟರ ಮಧ ಗೆ 

ಅದು ಪ್ರಮಾಣಪ್ರಮಿತವೆನ್ನುವದನ್ನು ನಿಚಕ್ರಣರು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು. 

“ಪ್ರ ಯಜ್ಞ ವನ್ನು ಮಾಡುವದೆರಿಂದೆ ಜೀವನ ಪಿಂಡಡೊಳಗಿನ ಉಚ್ಚತಮನಾದ 

ಸತ್ವ ಗುಣದ ಪ್ರಕರ್ಷವು ಆಗಿ ಅದರೊಳಗಿನ ಕೆಲವು ಅಂಶವು ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ 

ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಆ ನಿಮಿತ್ತ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅನ್ಫಣ್ಯ ಸಂಪಾದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. 

ಇದರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಕೃತಿ ಅಥವಾ 

ನಿಚಾರಗಳಿಂದ ವ್ಯೋಮ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಗುಣಗಳ ತರಂಗಗಳು ಏಳುತ್ತವೆ. ಅವು 
ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಮ್ಮ ಉಗಮಸ್ಥಾನವಾದ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. 



೧೯೪ ಅಧ್ಯಾ ಯೆಳ 

ಮುಂಡೆ ಅನೇ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬರುವ ಜೀವರುಗಳಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಚಿತವಾಗುತ್ತನೆ. 
ಅವು ಹೊಸ ಜೀವಗಳಿಗೆ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಚಕ್ರವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. 

ಆದರೆ ಸ್ವಗುಣಾನುರೂಪ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅದರ ಹೀನ ಗುಣಗಳೇ ಜೆಳೆ 

ಯುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಆನೇ ಹೀನ ಗುಣಗಳೇ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುತ್ತವೆ. ಉಚ್ಛ 

ಗುಣಗಳ ಕೊರತೆಯಾಗುತ್ತಡಿ ಆದುದರಿಂದ ಹೊಸ ಜೀವಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕೆ 
ಒಳ್ಳೇ ಗುಣಗಳ ಭರತಿಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಆಸುರಿ 

ತಾಮಸೀ ಜನರ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಪೃಥ್ವಿಗೆ ಪಾಪದ ಭಾರವು 

ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ... ಇದೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. 
ಆಗ ಪರಮಾತ್ಮನು ದುಷ್ಟರನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಹುದಿಗಿದ್ದ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ 

ಗಳನ್ನು (ಸತ್ವಗುಣಗಳನ್ನು) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು 

ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚೆ ಗುಣಗಳ 

ಕೊರತೆ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವದ ಗಾಡಿಯು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ 

ಜೀವನು ತನ್ನೆ ಫಿಂಡಗತ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದರೆ ವಿಶ್ವ 

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತ ದೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.” 

“ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ತಪೋರೂಪ ಯಜ್ಞ ಗಳಿಂದ ಸತ್ವ ಗುಣದ ಪ್ರಕರ್ಷನಾಗಿ 

ಕರ್ತಾನಿಗೆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ 
ಸತ್ವಗುಣದ ಭರತಿಯೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಚನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯು 

ತ್ಮಜಿ” ಎಂಬ ಇವರ ವಾದವು ರನ್ಯುವಾಗಿಡೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕೊರತೆ 

ಯೆ:ಂದರೆ ಇದು ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದಲೂ ಪ್ರಮಿತನಾಗಿಲ್ಲ. ಬಹು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಈ 

ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹೀತವಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೃಷ್ಟಿ ಕ್ರಮದಿಂದ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃ 

ತಿಯು ಖರ್ಚಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಉಳಿಯುತ್ತಿಡೆಯೇ ? ಉಳಿಯವದಿದ್ದರೆ 

ಲಯ ಹೊಂದಿದೆ ಮೇಲೆ ಅವು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುನದಿಲ್ಲ. 

ರಾಜಸ ತಾಮುಸ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರ ಹೀನ ಕೃತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸತ್ವದ 

ಕೋಶ ತೆರನಾದ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿತಕ್ಕ ಜನರು ರಜೋಗುಣ ತಮೋ ಗುಣಗಳನ್ನೇ ತೆಗೆದು 

ಕೊಂಡು ಬರುವದರಿಂದ ನರಮಾತ್ಮನು ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಹೆರಿಸಿದಾಗ 

ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ವಗುಣಗಳು ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ ? ಯಾಕೆಂದರೆ 

ಅವರಲ್ಲಿ ಸತ್ವಗುಣ ಇರುವದೇ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ 
ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಅದು ಉಳಿದಿರಬೇಕು. ಅದು ಉಳಿದಿದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸತ್ವರಜ 
ತನೋ ಗುಣಗಳು ಇರಲೇಬೇಕು ಹೀಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತ ಹೋದಂತೆ ಉಸುಬಿನ 

ವರ್ತಿಯಂತೆ ಕೆದರಿದಷ್ಟು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಕುಸಿಯುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 
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ಮಹದೇವ ಡೇಸಾಯಿಯವರು : «11೧ 11೧6 unless man uses all his 
physical mental and spiritual gifts in the service of mankind, 

he is a thief unfit for freedom. He who uses his intellect 

only and spares his body is not a full sacrificer. Unless the 

mind and the body and the soul are made to work in unison’ 

they cannot be adequately used for the service of mankind. 

Physical mental spiritual purity is essential for their har- 

monious working. Therefore man should concentrate on 

developing, purifying and turning to the best use all his 

faculties.“ ಆದರೆ (Service of mankind) ಇದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಗಮ್ಯ 

ಮೆಂದು ಭಗವಂತನು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಆ ಜನತಾಸೇವೆ ಜನಾರ್ದನನ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆ 

ಗೊಂಡು ಅವನ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಡೆದರೆ ಅದು ಗಮ್ಯವೆನಿಸುವದು. 
ಬ 

ಥಿಯೋ ಸೋಫಿಸ ರಾದ ಪಂಡಿತ ಭವಾನೀ ಶಂಕರರು ೨೫ ರಿಂದೆ ೩೩ ರ ವರೆಗಿನ 

೯ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥಹಚ್ಚೆದ್ದಾರೆ ::- (The 6001೧9 of the 

8780866118) ೨೫ ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರ ದೇವತೆಗಳ ಉದ್ದಿಶ್ಯವಾಗಿ ಯಜ್ಞ 

ಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕರ್ಮಯೋಗಿಗಳು ಈ ಯಜ್ಞ ಗ 

ಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾ ನ ಯಜ್ಞ ವನ್ನೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನನ್ನು 

ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಹೋಮ ಮಾಡಿ ಜೀವನಿಗಿದ್ದ ಮಿತಿ ಮಾನಗಳನ್ನು ಇದರಿಂದ ನಾಶ 

ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ೨೬ ರಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿ 
ಯಗಳನ್ನು ಅನಿಷಿದ್ಧ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕಕೋರ ವೃತವೂ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ 

ದ್ಹಾಗಿದೆ.. ೨೭ ರಲ್ಲಿ ಸಾಧಕನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾ 

ಗಿದೆ. ಆಗ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣ ವಾಯುಗಳ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ತಡೆ ಹಡಿ 

ಯಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆಳವಾದ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗ್ನನಾಗುತ್ತಾನೆ. 

೨೮ ರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ದಾನಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರರರಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವದು 

ತೋರಿ ಬರುತ್ತದೆ, ಕೆಲವರು ತಪಸ್ಸು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ವೇದಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡು 

ತ್ತಾರೆ ಇನೆಬ್ಲವುಗಳಿಗೂ ಯಜ್ಞ ಗಳೆಂದು ವಿಶಾಲಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ 

೨೯ ಮುತ್ತು ೩೦ ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮತ್ತು ನಿಯತ ಆಹಾರಗಳೂ 
ಸಹ ಯಜ್ಞವೆನಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವವರೆಲ್ಲಾ ಯಜ್ಞ ಬಲ್ಲವರಿನಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಈಗ ಪಂಡಿತ ಭವಾನಿ ಶಂಕರರು ಅಗ್ಗವಾದ ಅಸರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾ ನನನ್ನು ಹರಟಿ 

ಕೊಚ್ಚುವ ತಮ್ಮ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. “Perhaps the record 

in the astrol light may be within their ken, But the results 

of such psychic visions are not at all reliable; because the 

psychic who has not burnt out the residue of senses, mind 
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and individuality, in the fire of wisdom, cannot but project 

himself and fancy that he reads external records which are 

nothing but his secret thoughts and desires externalised..,.«. 

now 8 days personal loves and hates are published in theo- 

50001081 books. “ಒಂದು ವೇಳೆ ದಿವ್ಯ ತೇಜಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ಸಂಗತಿಗಳು 

ವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಬಹೆದು. ಆದರೆ ಇಂಥ ಮನೋನಿಜ್ಞಾ ನದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ನಂಬ 

ಬಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದಕೆ ಈ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಯ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆ 
ಮನಸಿನ, ಅಭಿಮಾನದ ಅವಶೇಷವು ಜ್ಞ್ಞಾನಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಸ್ಮವಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಅನನು 

ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಎದುರು ನಿಂತದ್ದನ್ನು ಕಂಡರೂ ತಾನು ಹೊರಗಿನ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು 

ಕಾಣುತ್ತೇನೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ಈ ಹೊರಗಿನ ಸಂಗತಿಗಳೆಂದರೆ ತನ್ನ ಇಷ್ಟಗಳೇ 

ತನ್ನ ರಹಸ್ಯ ವಿಚಾರಗಳೇ ಬಾಹ್ಯ ರೂಪವನ್ನು ಥರಿಸಿ ನಿಂತಿರುತ್ತನೆ..... ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 
ಥಿಯೋಸೋಫಿಯ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬೇಕು ಬೇಡಗಳನ್ನೇ ಪ ಸಿದ್ಧಿ ಸುತ್ತಿ ದ್ಹಾಕಿ,? 

ಒಬ್ಬಾರೆ ಇದರ ತಾತ್ಸರ್ಯವನ್ನು 0. M. ಪದ್ಮನಾಭಾಚಾರ್ಯರು ಹೀಗೆ 

ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ :- twill be a layman's defination of the word 

ww if it be understood in a godless sense, To fast for 

example is said. to be a sacrifice: The famine stricken 

serpent fasts away when food is not available. There is no 

sacrificial merit in this. It is only one who voluntarily 

abandons what is his own because itis his duty to do so and 

it is God's will he should do so that deserves credit 888 

sacrificer. itis only then that self-control can be a cleanser 

of sins and not otherwise. Shri Krishna is obviously alluding 

to this religious aspect, here and in the whale context 

ಅದಕೆ ನಿರೀಶ್ವರವಾದಿಗಳಾದ ಮಾರ್ಕ್ಸನ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಗಿ (ತೆಯಲ್ಲಿ 

ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಶಾತ್ಸರ್ಯವು ಸೆರಿಯಲ್ಲವೆಂಬುದು ಈಗ ಥಿನುಗೆ 

ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ, ನಾನಲ್ಲ ಎನ್ನುವವರು ಶ್ರೀ ಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ (ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮ 

ವಿದ್ಯೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಹಾರ) ಎಂಬ ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 

ಪರಿಚಯವನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತಾಕೆ. ; 

“ಅಧಿಯಜ್ಞ ವೆಂದರೆ ಪ್ರಧಾನ ಉತ್ಪಾದನ ಕಾರ್ಯ ದಕ್ಷತಾ ಪೂರ್ವಕನಾಗಿ 

ಮಾಡಿದೆ ಉಶ್ಪಾಡನದಿಂದ ಸಮಾಜಿಕ ಭರಭರಾಜೆಯು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಡೆ 

ಹೇಳಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉತ್ಪಾದನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮಾಜವು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. 
ಭರಭರಾಟಿಯ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾತಿ ಶಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು; ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ 

ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳ ನಿಯಮನ; ಇಂದ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳು; ಜೀವನ ಕಾರ್ಯಗಳು, 
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ಸಂಶೋಧನ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು. (ಇಂಗ್ಲಂಡ ಮೊದಲಾದ 

ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಫಾಕ್ಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಾರರು ಒಳ್ಳೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದಿಸ 
ಬೇಕೆಂದು ಅಷ್ಟ್ರಾಂಗಯೋಗ ಬಲ್ಲವರಿಂದ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ). 

ಉತ್ಪಾದನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಅನ್ನ ಮತ್ತು 

ಸಂನತ್ತಿಯು ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ಅವರೇ ಊರ್ಜಿತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. 

ಉತ್ಪಾದನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡದವರು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಾಳುವದೇ ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ. 

ಆದುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ಉಚ್ಚಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ 

ಬೇಕು." ಭಗವದರ್ಹಣ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವದನ್ನು ಕೇವಲ ಅನ್ನ ಬಟ್ಟೆ 

ಗಳ ಉತ್ಪಾದನಕ್ಕಾಗಿ ಹೀಗೆ ವ್ಯಭಿಚರಿಸಿದ್ದಾರೆನ್ನುವದರ ಉದಾಹರಣೆಯೇ ಇದು. 

aefaresTaa gst 718 FAA | 

ard ಶೌನಕ 242೫ gases gees aq 
ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಮಿಕ್ಕು ಅಮೃತವನ್ನು ಭುಜಿಸುವನರಾ 

ದರಿ ಅನಾದಿನಿತ್ಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡದಿರುವ 

ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ಈ ಭೂಲೋಕನೇ ದೊರೆಯುವದಿಲ್ಲ. 
ಎಲ್ಫೈ ಅರ್ಜುನನೇ ! ಸರಲೋಕವು (ಸುಖಸ್ರಧಾನವಾದೆ ಲೋಕಗಳು) ಎಲ್ಲಿ 

ಯದು? (ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಲೋಕಗಳು ಸುತರಾಂ ಪ್ರಾಪ್ತ ವಾಗುವದಿಲ್ಲ.) 

ವಿಶೇಷ ಓನ್ಬಣೆಗಳು :-- ಕೃಷ್ಣನು ನಾನಾ ತರಹದ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾ 

ಪಿಸಿ ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಾನೆ; ಯಾವ ತರಹದ ಯಜ್ಞವನ್ನೂ 
ಮಾಡದವರನ್ನು ತೆಗಳುತ್ತಾನೆ. ಮುಕ್ತಿಯೂ ಈ ಯಜ್ಞ ದಿಂದ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. 

ಆದುದರಿಂದ ಯಜ್ಞ ಗಳನ್ನು ಸರ್ವಥಾ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. 

ಅದರೆ ನೀಲಕಂಠರೊಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. 

7ನೆ ರಕ್ಷ we? graf wads wart sf ಈ ಮೇಲೆ 
ಹೇಳಿದೆ ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನೂ ಆಚರಿಸಲಾಗದವನಿಗೆ ಭಗವಂತನು ಪಂಚಮಹಾ 

ಯಜ್ಞ ವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಅನ್ನವನ್ನು (ಅಮೃತವನ್ನು) ಊಟ 

ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆ ಸಂಚಮಹಾಯಜ್ಜಗಳೆಂದರೆ ದೇವತೆಗಳ ಸಲುವಾಗಿ 
ಬಹಿಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಪಿತ್ನಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಭೂತಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಅತಿಥಿಗಳ ಸಲುವಾಗಿ 

ಮಾಡಿದ ಯಜ್ಞಗಳು. ಈ ಯಜ್ಞ ಗಳನ್ನು ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವದರಿಂದ ಚಿತ್ರ 

ಶುದ್ಧಿಯ ದ್ವಾರದಿಂದೆ ಮೋಕ್ಷವು ಜೊರೆ ಯುತ್ತದೆಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. 

ಈ ಸಂಗತಿಗೆ 0. ಹಯ. ಪದ್ಮನಾಭಾಚಾರ್ಯರ ಎರಡು ವಿರೋಧಗಳನ್ನು 

ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ೧) ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಈ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹನ್ನೆರಡು ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ 
ಈ ಪಂಚಮಹಾಯಜ್ಞಗಳು ಅಡಕವಾಗದಿದ್ದರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವು ಉಕ್ತವಾ 
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ಗಿವೆ ಎನ್ನುವದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆಧಾರಗಳೂ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂಡೇ ಹೇಳಿದ ಯಜ್ಞ ಗಳ ಅನ 

ಶೇಷವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಅಮೃತವು ಬೇರೆ ಯಜ್ಞಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳು 

ವದು ಉಚಿತವಲ್ಲ. ೨) ಸಂಚಮಹಾಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನು ಸೂಚಿಸಿಲ್ಲ 

ವೆನ್ನುವದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಜೀವ ಯಜ್ಞ, ದ್ರವ್ಯಯಜ್ಞ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚ 
ಮಹಾಯಜ್ಞ ಗಳು ಅಂಶರ್ಭೂತವಾಗಿವೆ. ಉತ್ಕೃರ್ಷದೀಫಿಕಾಕಾರರು ಇದೇ ಕಾರಣ 

ದಿಂದಲೇ ನೀಲಕಂಠರ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ತಣ್ಣಗೆ ಇಂದೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಶಬ್ದ. ಪಂ ಇರಾ ಕೇ: 
Td, ಯಜ್ಞ ದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹೆನಿಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಉಳಿದ 

ದ್ಲಕ್ಕೈೆ ಅಮೃತನೆನ್ನುತ್ತಾರೆಂದು ರಾಘವೇಂದ್ರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೊಶದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ 
ಅಮೃತ, ನೀರು, ತುಪ್ಪ, ಹಾಲು, ಆನ್ಬ, ಬೇಕಾದದ್ದು-ಮೊದಲಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು 

ಕೊಟ್ಟಿ ದ್ಹಾರೆ ಇದರ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥವು ಅಯಾಚಿತ ಅನ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಹನಿಸ್ಸೇಷವೇ 

ಪ್ರಕೃತವಾದ ಅರ್ಥ. ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅನಿರುದ್ಧ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ 

ಸಂಕರ್ಷಣ ವಾಸುದೇವ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣರಿಗೆ ನಿವೇದಿತ ಅನ್ನವು ಎಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ 

ಯನ್ನೇ ಪವಿತ್ರ ಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ತರಹದ ಅನ್ನಕ್ಕೂ ಅಮೃತನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. 

ಆದರೆ ಯಾವ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ದ್ರವ್ಯ ವಿನಿಮಯವಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಪೂಜೆ, 

ನಿಗ್ರಹ, ಧ್ಯಾನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ-ಮೊದಲಾದ ಯಜ್ಞ ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಲವು 

ವಿಹಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಕಾಲ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಕಾಲವು 
ಸಾಧಕನಿಗೆ a ವೆನಿಸುವದು. ಸಾಧಕನು ಇಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುವದರಿಂದ 

ಅವನು ಅಮೃತವನ್ನು ಭುಂಜಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪಣ aT ಕರ ಕಗ 
sre 7೪780 fed ೫೪% wad ad |, ಎಂದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು 
ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದಕಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹನಿಶ್ಯೇಷವೆಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬಿಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ | 

ಇಲ್ಲ ಆದರು ಶಂಕರಾನಂದರು ಉಭಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿ 

ಸಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅರ್ಥವು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. 

ಶ್ಲೋಕದ ಎರಡನೆ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ (ರತ ಘಿ) ಯಜ್ಞ ಮಾಡದವನಿಗೆ 

ಅಲ್ಪ ಸುಖದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಲೋಕವೂ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸುಖ ಪ್ರಧಾನಗಳಾದ 

ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಲೋಕಗಳಂತೂ ದೊರೆಯುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ? ಆದರೆ 

ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಅನ್ಯ ಲೋಕವೆಂದರೆ ಮೋಕ್ಷವೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಎಂಡ 

ಮೇಲೆ ಈ ಲೋಕವೆಂದರೆ ಭೂಮಿ, ಸ್ವರ್ಗ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಮೇಲೆ ದೊರೆಯುವ 

ಸುಖವೆಂದು ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ಉಳಿದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಮಾತ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿ 

ದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ದೊರೆಯುವ ಸುಖನೆಂದೂ ಅನ್ಯ ಎಂದರೆ ಸತ್ತ 
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ಮೇಲೆ ದೊರೆಯುವ ಲೋಕಗಳು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವಸುಖನೆಂದೇ ಅರ್ಥೈಸಿ 

ದ್ವಾಕೆ. ಬಹುಶಃ ಸಾಶ್ಚಾತ್ಯ, ಪೌರ್ವಾತ್ಯ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರೂ ಇದೇ ರೀತಿ 

ಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಯಜ್ಞ ಮಾಡದವನಿಗೆ ಈ ಲೋಕವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವಾದರೂ ಏನು ? 

ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವವನು. ದೇವರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತಾನೆ. ಯಜ್ಞ ಮಾಡದವನು 

ಡೇನರು ಇಲ್ಲನೆಂದಾಗಲೀ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆ ಯನೆಂದಾಗಲಿ ಭಾವಿಸಿದ್ದರಿ ಅವನಿಗೆ ಮನ 
ಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿಯೇ ಸಿಕ್ಕದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಯಾಮಕನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಇಲ್ಲದಿ 

ದ್ಹರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅರಾಜಕತೆ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವದರಿಂದ ಶರೀರದಲ್ಲಿಯ ಜಗತ್ತಿನ 

ಲ್ಲಿಯೂ ನಿಯಂತ್ರಣ ನಿಲ್ಲದಿದ್ದುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೊರಗೂ ಒಳಗೂ ತಾಕಲಾಟ 

ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮನಸಿನ ಶಾಂತಿಯು ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. 

ಶಾಂತಿಯ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತುವದು ವ್ಯರ್ಥ ವ್ಯಾಪಾರವೆನಿಸುತ್ತಿದೆ. ದಾನ ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ 

ದುಡ್ಡು ಕ್ಳೈ ಬಿಡದವರು ಮಹಾಕೃ ಸಣವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡಿಯುತ್ತಾನೆ. ಯಾವನಿಗೆ 

ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಾ ಸವಿಲ್ಲ ಅವನು ಅಜೀರ್ಣಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾನೆ. ಯಾ ಐಷ 

ಆರಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವನನು ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ ಮನಸು 
ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದೆ. ಗಂಭೀರವಾದ ವಿಚಾರವೇ ಅವನಿಗೆ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಾ 

ಯಾಮವು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಿಂದ ಉಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದಿ 

ಛೂಂದು ಯಜ್ಞ ಮಾಡದವನಿಗೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥ್ಯಾನನಿಲ್ಲೆಂದು ಪದ್ಮನಾಭಾಚಾ 

ರ್ಯರು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. 
ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ಸಂತಾನ, ಪಶು 

ಸಂಸತ್ತು, ದ್ರವ್ಯ, ಜ್ಞಾನವು ದೊರೆಯುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. (Tarde 

veda dea sega Afr). 
ಉದ್ಯೋಗ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ವಿದುರನು- “ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿ ಸಮುದ್ರ 

ದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಬೇಕು :-“ದಾನಮಾಡದ ಶ್ರೀಮಂತ ತನಸ್ಸುಮಾಡದ ಬಡವ? ಎಂದು 

ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. (೫1೫7೪೧ fred ಗೌ aga got ರ್ಗ ud 

aaa afd ಸಗಕರಗಾಗಷ್ಟ್. 13-೩01 ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ತನ್ನ 

ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದೇ ಇದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ. 

ವಿದುರನೇ ಅದೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ (೭೯-೮೦ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ) ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ 

ಇಗರ್ಗತ gaat ತ೮೫1ಕ್ಕ. foeiarafaaroe ॥ 

ತಿಗತಕರಗರರ್ಣ್ಗತೆ sata seferaq lel 
3ಗಾಗಕಗ್ ied ಇಗೆ ಇ afadanfedt ॥ 

maid < mas sasie warfaaq 1001 
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ಕತ್ತೆ ತಕರ ಣರ ಔಕ್ಕ1 ೪೪೫ ಸತ । 
sdafrafg ಕಾತತ್ಗತಿತೆ ೫7೫7 fame aol 

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ತರಹದ ಯಜ್ಞ ಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನ ಮುಖ ದಲ್ಲಿ 

ವಿಸ್ತಾರ ಹೊಂದಿವೆ. ಆ ಸಮಸ್ತ ಯಜ್ಞಗಳು ಕಾಯಕ, ವಾಚಕ. ಮಾನಸಿಕ ಕರ್ಮ 

ಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ದವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊ. ಈ ಕರ್ಮಗಳು ಎಲ್ಲ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ವಿಹಿತ 

ವಾದವು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು (ನಿನಗೆ ವಿಹಿತವಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ) ಮೋಕ್ಷ 

ವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಿ. 

ನಿಶೇಷ ಟಿಪ್ಪಣೆಗಳು ; ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞಗಳೂ ಕರ್ಮಗಳೇ ! ಕೆಲವು ಕಾಯಕ 

ವಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ವಾಚಕಗಳಾದ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿರಬಹುದು. 

ಆದುದರಿಂದ ಅರ್ಜುನನೇ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಲಾರೀ ನಿನ್ನ ವರ್ಣಕ್ಕೆ ಆಶ) 

ಮಕ್ಕೆ ಉಚಿತವಾದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನೀನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. 

_ ಅದಕ್ಕೆ ಪದ್ಮನಾಭಾಚಾರ್ಯರು ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ- "Hence ಭಂಟ 

have to realise the lesson that all sacrifices are but actions... 

you will see no reason to prefer any kind of work to battle. 

Doing duty in the right spirit you will certainly go onward in 

the path of spiritual progress." 

ಆದರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಇದಕ್ಕೆ ವಿಸರೀತವಾದ ಅಭಿಸ್ರಾಯನನ್ನು ತೆಗೆದ 

ದ್ದಾರೆ. (MM ai wa warns fafa | ಗಾಗಿ 

fg ೫೫೫೫7 । ೫೫ qd srear adie WaT | Taga FH 
ತಾಗ: sg ತಿಗ: ಕ್ಷಣಕೆ ೫77೫7 Neng araaelard ೫1 
wa davai. ಕರ್ಮದಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞಗಳೂ ಆತನಿಂದ 

ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಪಾರವೂ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಕಿಳಿಯುವದ 

ರಿಂದ ಈ ಅನುಭನಾದ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಮೋಚನೆ ಹೊಂದುವಿ. (ಆ ಕರ್ಮಗಳು 

ಸುಳ್ಳು; ಅವು ಬಂಧಕ) ಹೀಗೆ ತಿಳಿದು ಸಂಸಾರ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗು (ಕರ್ಮ 

ಬಿಡುವದರಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಶಾಶ್ಸರ್ಯ). 

ಆದರೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಸರೀತವಾಗಿ 

aaferafareifoadar Qe fed । ಕತ ೫೧೫೯೫7 518೫ ಕರರ 

gar famed । gg ಕಗಾಣಾತ ಶತಾಣಿರಳೆ sfeeqfe cafe ಕತೆ | 
was ಗಗ್ಗಕ 7 ನವ | ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. 



ಗೀತಾ ಗ್ರಂಥ ವಿವರಣೆ ೨೦೧ 

ರಾಮಾನುಜರು ಸಹ ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯದನರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 

೧೯೫೫1 ae ಶತ ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ ಅರ್ಥದ ಸಲುನಾಗಿ ಮತಭೇದ 

ತೋರಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಇಗ ಪೃ ಎಂದರೆ ಕಗಗ 

ಕ: ವೇದಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಂಥ (ಯಜ್ಞಗಳು) ಎಂದು ಅರ್ಥ. 

ನೇದಗಳೆಂಬ ಅ ಸೌರುಷೇಯ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ಯಜ್ಞ 
ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ತೂರಿ ಚಲ್ಲಬೇಕಾದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾದ ವೇದಗಳನ್ನೂ 

ಚಲ್ಲಬೇಕಾಗುವದು. ಇದು ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದಂತೆ ತೋರುನದಿಲ್ಲ 

ಶ್ರೀ ಖರೆಯವರು ಸಹ "ಈ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಯಜ್ಞ ಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕರ್ಮಗಳೇ 

ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ನಿನ್ನ ವರ್ಣಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಸಮ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸು ಎಂದೇ 

ಉನದೇಶಮಾಡಿದ್ದಾಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ 6816೧05 ಮತ್ತು (. 7. 

ತೆಲಂಗರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ. Thomson ರು "ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ 

ಅರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

M. ರಂಗಾಚಾರ್ಯರು ಮಧ್ವಾ ಚಾರ್ಯರಂತೆ "ಬ ತ್ರಹ್ಮನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಬಿವೆ' 

ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟಪ್ಪಣೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ”. *: Brahman is 

the one ultimats goal of all religions also of all forms and 

processes of religious worship.** 

ಗರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಪ್ಪಣೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ :- **7೧6 interpretation 

of Brahman as the Veda may be definitely rejected as also 

Ramanuja’s explanation. The third interpretation is very 

possible; but | would suggest that the phrase carries on the 

idea in the previous Sloka of ‘going to Brahman’ and that all 

there various forms of sacrifice, provided that they are 

performed by ‘knowers of sacrifice are represented as 'spread 

out at the gate of Brahman’ that each one may adopt for 

performance the sacrifice he prefers, and none the less enter 

through the door to Brahman.’’” ಈ ಹಿಲ್ಲರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ 

ಮಹದೇವ ದೇಸಾಯಿಯವರು ಒಂದು ದೀರ್ಫುವಾದ ಟಸ್ಪ್ರಣೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ 

ಅದರ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. 

I think "described in the vedas is the only acceptable 

interpretation for the following reasons :- 1) In the mundaka 

the section begins :- “‘The works that the sages found in 

the second hymns are ೧೧೩೧11೧1೮1! described in three Vedas,“ 



೨.೨ ಅಧ್ಯಾಯ ಲ 

the words being 38] agama which is similar to 

ಕಕ! TNR. 2) Thereis a note at the end:- There 

sacrifices are after all unreliable (೮1ರ ೫ಕ್ಕಕ ೫೫೫67) 

The deluded one who commend then go again and again from 

oldage to death. But as against this is the path of knowledge 

following which men go to the immoral Atman. For the sake 

of This knowledge let him go to the properly qualified Guru, 

Now the reader will read shloks 32-38 he will find the 

sacrifices in the vedas are unreliable boats or material 

sacrifices. The only sure boat is the boat of knowledge: 

(೫1೫ ಈಕಿ) and the yoga is the key to that knowledge. 

(ರಕತ: 36) which is all action without attachments 

to 1011, 

Gandhi's note on shloka 32 misses the points | have 

urged. This upanished parallel does not seem to have 

drawn the attention of any commentator so far as | know. 

ಆದರೆ ನಿಂಬಾರ್ಕರು ಮುಂಡಕದೊಳಗಿನ a ೫7೯೧ eae ಎಂಬ 

ಮಂತ್ರ ತಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. 

ಸೋಮನಾಥನಂದರೆ ತಮ್ಮ "ಗೀತಾ ಭಾವಧಾರೆಯಲ್ಲಿ' ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ :- 

“ಅಂತೂ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮವೆಲ್ಲ ದೇಹ, ಇಂದ್ರಿಯ, ಬುದ್ಧಿ, ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಸಟ್ಟಿದ್ದು. ಹೀಗೆಂದು ತಿಳಿದರೆ ಮುಕ್ತ ನಾಗುತ್ತೀಯೇ........... ಇದರ ಹಿಂಜಿ 

ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸತ್ಯನಜೆ. "ಇದೆಲ್ಲ ಕರ್ಮವೇ ನಿಜ ಆದರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಕರ್ಮ 

ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಗೋಜಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿ 

ಕರ್ಮಮಾಡಿದರೆ ಗೋಜಿನಿಂದ ಪಾರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಯಜ್ಞ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮನಸಿನಲ್ಲಿ 

ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದರೆ ಕರ್ಮದ ಕೊಟರೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬರುತ್ತೇವೆ 

ಇದರಿಂದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಂತೆ ಕರ್ಮ ಬಿಡುವದನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುವದಿಲ್ಲ 

ನೆಂಬಂತಾಯಿತು 

ಲೋ. ಓಳಕರು ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಶ್ಲೊಳಕದ ಮೇಲೆ 

ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ :-ಜ್ಯೊ ತಿಷ್ಟೋಮಾದಿ ದ್ರವ್ಯಮಯ ಶ್ರೌತ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು 

ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹವನಮಾಡಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ; ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಯು ದೇವತೆಗಳ ಮುಖನೆಂದು 

ಎನಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅವನು ಮುಟ್ಟಿ ಸುತ್ತಾನೆಂದು 
ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ದೇವರ ಮುಖವಾದ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಲಾಕ್ಷಣಿಕ 
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ಯಜ್ಞವು ಆಗದೇಯಿರುವದರಿಂದ ಈ ಲಾಕ್ಷಣಿಕ ಯಜ್ಞದಿಂದ ಶ್ರೇಯಃಪ್ರಾಪ್ರ್ರಿಯು 

ಹೇಗೆ ಎಂದು ಯಾರಾದರೂ ಶಂಕಿಸಿದರೆ "ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಈ ಯಜ್ಞ ಗಳು 

ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖದಲ್ಲಿಯೇ ಆಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಈಗ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. "ಈ 

ಯಜ್ಞ ಗಳಿಗೆ ಮೀೀನಾಂಸಕರು ಹೇಳುವಂತೆ ಕೇವಲ ಸಂಕುಚಿತ ಸ ಶ್ವೈರೂಸನಿರುಪದಿಲ್ಲವೆಂದು 

ಫಿ ಮನುಷ್ಯನು ತಿಳಿಯುತಾ ಇನೆ ಅವನು ಬ ಹ್ಮ; ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ, 

ಎಂದು ಎರಡನೇ ಚರಣದ ಅರ್ಥವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು, 

ಭಾರತ ದರ್ಶನಕಾರರು ರೋಕಮಾನ್ಯರ ಈ ನಾದಕ್ಕೆ. ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ 

ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ :-ಇವೇದೋಕ್ಷವಾದ ಈ ಯಜ್ಞ ಗಳು (ಲಾಕ್ಷಣಿಕ) ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ 

ನಡೆದು “ಬಂದಿವೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಿಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಸಿಲ್ಲ”. ಗಣ 

sro sgn: "ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಹೋಮ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ'(ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.) 

“ಆದುದರಿಂದ ಇಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ನು ಹೇಳಿರುವ ಯಜ ಗಳು ಲಾಕ್ಷಣಿಕ ಯಜ್ಞ 
ಣಾ ಇಗ ಇ 

ಗಳಲ್ಲ, ವಿಧಿಸಮ್ಮತವಾದ ಯಜ್ಞ ಗಳೇ ಆಗಿವೆ. ಹಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ fama 

ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಥವಾ ವೇದದ ಮುಖದಿಂದಲೇ ವಿಶ್ರತವಾದವು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಕಾರಣವೇ 
ಇರಲಿಲ್ಲ”, 

ರಾಘವೇಂದ್ರರು ಇಷ್ಟಿ ಸೃ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕಾ daira 
ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾ ಕಿ “ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞ ಗಳುಬ )ಹ್ಮನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರ ಹೊಂದಿವೆ; 

ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರಹ ನೇ ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞಗಳ ಭೊಕ್ತಾ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ೫ಕ್ಕೆ fg ud uet- 

ರ್ಗ waa FT yaa (ಗೀತೆ . ರಾಘವೇಂದ್ರರು ಈ ಶೊ (ಕದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು 

ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. “ಯುದ್ಧವನ್ನು 

ಬಿಟ್ಟು ಮೋಕ್ಷದ ಸಲುವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ 

ಆ ಜು ಬಕ ಸರ್ಮಗಳೇ ! ಆಡುದರಿಂದ ಯುದ್ಧ ಬಟ್ಟ ಕೆ ನೀನು ವಿಹಿತ 

ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ಮವನ್ನು “ಟ್ಟ ಟಿ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. 

"ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊ ಡು ನಿನಗೆ ಸ್ಪತ್ರಿಯನಾದುದರಿಂದ ವಿಹಿತವಾದ ಯುದ ವನ್ನು 

ಬಿಡಬೇಡ. ಯೋಗ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವದರಿಂದಲೇ ನಿನಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಯು 

ಹೊರೆಯುತ್ತಿದೆ 

ಸತ್ಯಧ್ಯಾ ನತೀರ್ಥರು ತಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಗೀತಾತತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ :- 

“ ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಬ್ರಹ್ಮೊ; ಪಾಸನೆಯೇ ಮೊದಲಾದ ಸ ಸರ್ವಯಜ್ಞಗಳೂ ಕರ್ಮರೂಪನೆಂದು 

ತಿಳಿದು ಸ್ವನಿಹಿತ ಕರ್ಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವ ನೀನು ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ 

ಮುಕ್ತ ಸಾಗುತ, ಯೆ”, 

ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಗಳವರು ಇದರಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಯತೆಕ್ಟ ಒಳ್ಳೇ ಉದೊ ಶ್ಪೀಧಕ 
ಪಾಠವನ್ನು ತಮ್ಮ ಗೀತಾಸಾರದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ :- ಸೀತೆಯು. ನಿರೂಪಿಸಿದ ಈ 
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ಯಜ್ಞದೃಷ್ಟಿಯು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ರಂಗಗಳಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ ಮಾತ್ರ ಈ 

ವಿಕಲ್ಪ ನಿಕಾರಗಳೆ ನಿರ್ನಾಮನಾಗಬಲ್ಲದು. ಈ ಸ್ವಾರ್ಥಪಶುವಿನ ಬಲಿದಾನಮಾಡಿ 

ವಿಶ್ವದ ಅಧಿದೇವತೆಯಾದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಆರ್ಪಿಸಿ ಅವನ ಪೂಜಾ 

ರೂಪನಾಗಿ ವಿಶ್ವಹಿತಕರವಾದ ಸೇವಾಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಡೆಸುವದೇ ಈ ಜೀವನವ್ಯಾಪಿ 

ಪವಿತ್ರ ಯಜ್ಞ ವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಭಗವಂತನ ನಿಜವಾದ ಮಹಾಸೂಜೆಯೆನಿಸುವದು. 

sme: sofa ಈಕೆ 77711 sat ear 

qeeonfe ೫7575 dae da qa | ಪಂಚ ರಾತ್ರ 
ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿಯನರು ಕರ್ಮವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣುವದಿಲ್ಲ ಬಗೆ 

ಇನು ನಾನಾ ಪ್ರಕಾರದ ಯಜ್ಞ ಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆನು. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳ 

ಭೇದವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸಿ ನಿಸ್ಮಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅವುಗಳ ವಿಸ್ತಾರ 

ವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ 

ಕರ್ಮಗಳು ನಿಜವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವವು ಮತ್ತು ಇಂಥ ಕರ್ಮಗಳು ಸ್ವಾಭಾನಿಕ 

ವಾಗಿ ಬಂಧಕವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಕೊಂಡೆರಾಯಿತು” ಎಂದು 

ಕರ್ಮವನ್ನು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನು ಉಪದೇಶಿಸಿದನೆಂದು 

ಇದರ ಶಾತ್ಸರ್ಯವಿದ್ದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. 

Aegean arg ೫೫೫೫: 6ನ ॥ 
ad snifas ot ೫೧ ofeearae 1331 

ಎಲ್ಲೆ ಪರಂತಪನೇ 1  ಅಂಗಸಹಿತವಾಡ ಸಮಸ್ತ್ರ ಕರ್ಮಗಳೂ ಜ್ಞಾನವು 
ಹುಟ್ಟುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಸಮಾಪ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಆದುದರಿಂದ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ತ್ಯಾಗ 

ಮಾಡಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞ ಗಳಕ್ಕಿಂತ ಭಗವಣ್ಣಾ ನಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯುವ ಯಜ್ಞ ವು ಶ್ರೇಷ್ಠ 

ವಾದುದು. 

ವಿಶೇಷ ಓನ್ಸಣೆಗಳು :- ಇಸಗಗಢನ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ೫+ 

ಅಥವಾ &ಫೆ4೫1ಗತಕ ಎರಡು ವಿಧದಿಂದ ಸಂಧಿ ಬಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಗೆಣಣ ಎಂದು 

ಶಬ್ದವಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಆದರ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಡಿದರೆ ಜಿ ದ ಅರ್ಥವು ಅಡೇ 

ಆದುದರಿಂದ ಪುನರುಕ್ತಿರೂನ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈಗ್ಗನ ಎಂದು 

ಬಿಡಿಸಿದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ತಾತ್ಸರ್ಯದಲ್ಲಿ (೪1೫ 

೫7 ಕಗ) ಎಂದರೆ ಸ್ಲ:ದ್ರವಾದ ಚಿಕ್ಕ ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಎರ 

ಡನೇ ಪಂಕ್ತಿಯ ಅರ್ಥವು “ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಚೆಕ್ಕನಾದರೂ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ 

ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತವೆ” ಆಗುತ್ತದೆ. (4 
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afes fas ಇರತಹ wadtfe aif ಎಂದು hs 

ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾ ರೆ 

ಮಧುಸೂದನ ಸರಸ್ವತಿಯವರು ಇತ್ ಹಣಣನ ಎಂದರಿ ಇಡಿಶಳಕ್ಟ 

Maaaaed sd sd sfas ೧೧೩ ಈರ cord soraanfe ಕಳೆ 
ಹೀಗೆ ಸತ್ಸರ್ಮಗಳೆಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಉತ್ಕರ್ಷ ದೀನಿಕಾಕೌ 

ರರು ಆಕ್ಷೇನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಧುಸೂದನರು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಕರ್ಮ ಅರ್ಥ ವನ್ನು 

ಸತ್ಯರ್ಮಗಳಿಗೆ ಸಂಕೋಚ ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ಅವರ ಆಕ್ಷೇಪ. ಆದರೆ ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ; 
ಮಧುಸೂದನರು ಹೇಳುವಂತೆ ವೇದವಿಹಿತವಾದ ಸತ್ಯರ್ಮಗಳೇ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪರಿ 

ಸಮಾಪ್ತಿ ಹೊಂದುವದು ನ್ಯಾಯವಾದುದು. ಈ ಪಂಥದ ಇತರರು (Tefen 

ಆ ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನು- “ಕರ್ಮದ ಆನಂದವು ಜ್ಞಾನದ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಲಯ 

ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆ ಅಧ್ಯಾಯದ ೪೬ ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಕರ್ಮದ 

ಪರಿಣಾಮವು ಜ್ಞಾ ನದ ಪರಿಣಾಮನನ್ನು ಹೊಂದಲಾರದು. ಕರ್ಮದ ಪರಿಣಾಮ 

ಉದಪಾನ (ಕೆರೆ) ಯಾದರೆ ಜ್ಞಾನದ ಪರಿಣಾಮವು ಸಮುದ ಸಷ; ಶೌ 

ಕೌರ್ ಕ ಜತ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ರೆ. ಜು ಪು ಟಬ 
ಆದರೆ ೪೬ ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉದಪಾನದೊಡನೆ ಹೋಲಿಸಿದ ಕರ್ಮವು ಕಾಮ್ಯ 

ಕರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನವು ಸಮುದ್ರವಾಗಿದೆ. ನಿವೃತ್ತ ಕರ್ಮವನ್ನು ಜ್ಞಾ ನಕ 

-ಹೋಲಿಸಿಲ್ಲ. ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ ರ ವರ್ಣನೆಯು ಬಳ್ಳಿ ತರಗು. ಜಾ ನದಲ್ಲಿ 

ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತ ತ್ತವೆನ್ನು' ವದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ. 

ಕರ ವು ಇಡೀ ಕರ್ಮ wi ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 

ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಶಾರೀರಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳೂ ಅಂತರ್ಭೂತವಾಗುತ್ತನೆಂದು ನೀಲಕಂಠರ 
ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಅವರ ಮತದಲ್ಲಿ ಕತತ ವೆಂದರೆ ಪೂರ್ಣವಾದ ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸವೇ 

ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಭಗವಂತನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸ್ಥ ಸ್ಪಷ್ಟವದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ 

ಭಗವಂತನು ೩೨ ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ ಸಹಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞ ಗಳೂ 

ಕರ್ಮಗಳೆಂಡೇ ಹೇಳಿದಾ ನೆ (dare fafg ಕಣ್ಣ್ ೬12?) ಮೇಲಾಗಿ ದ್ರವ್ಯ 

ಯಜ್ಞ ವು ಹೇಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಕರ್ಮವಾಗಬಲ್ಲದಿನ್ನುವದೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಮಾತು. 

ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರೂ ಜ್ಞಾ ನಯಜ್ಞ ವೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳ ಪರಿತ್ಯಾಗ 

ವೆಂದೇ ಭಾವಿಸುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗದ 
ಕಿಂತ ಕರ್ಮಯೋಗವು ಶ್ರೇಷ್ಠವಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅರ್ಜುನನು ಕರ್ಮ ಯೋಗಕ್ಕೆ 

ಅಂಟಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ಅವರ ನಿಶ್ಚಿತ ಮತ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಯೋಗವು 

ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಭೂತವಾದುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಭಗವಂತನು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾನೆ, 
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(waded edo 7777/ಸಹತ್ತತಕೆ. ೫೫ sree ಕಳಗ 
mated ೫1772೫1ತ್ತ) ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಮದಕ್ಕಿಂತ ಜ್ಞಾನಾಂಶವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೆಂದು 
ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಎರಡೂ ಆಕಾರಗಳುಳ್ಳ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ದ್ರವ್ಯಮಯವನಾದ ಅಂಶದಕ್ಕಿಂತ 

ಜಾ ನಮಯವಾದ ಅಂಶವೇ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮನೆಂದು ರಾಮಾನುಜರು ಈ ಶ್ಲೊ ಕದ 

ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದಾ ಕೆ, ಕೇದರೆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳೂ ಉಪಾಜಿ!ಯನಾನ 

ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪರಿಸಮಾಪ್ರಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತವೆಂದು ಅವರು ಕಾರಣ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಮತದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಯೋಗ ಒಂದರಲ್ಲಿಯೇ ಜ್ಞಾ ನಯೋಗವು 

ಬೆರೆತಿಲ್ಲ; ಜ್ಞಾ ನಯೋಗದಲ್ಲಿಯೂ ಭಕ್ತಿ ಕರ್ಮಗಳು ಬೆರೆತಿವೆ; ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿಯೂ 

ಜ್ಞಾ ನಕಮ್ಮಗಳೆರಡೂ ಬೆರತಿವೆ. ಯಾವ ಅಂಶವು ಹೆಚ್ಚೆ ದೆಂಬುದು ಅದರ ಹೆಸರಿಗೆ 

ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೆ ಕೇ [| 

ರಾಘವೇಂದ್ರರು "ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಸರ್ಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

(“wag waa tarda” ಕಣಗಣು sd ಶಶ್ಯತಸಗಗೇಗಳ1ರ7೯೧ಊ॥]ಕ 

af ed fara | ತಗ್ಗಿ ಆಗಿ ASHES 
ಕರ್ ಆತರ್ಗೇಶಳಿ;) ಕರ್ಮವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗುವದರ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ 

“ಸಮದ ವನ್ನು ಮನಸಿನಿಂದ ಧಾ ನ ಮಾಡಬೇಕು” ಮೊದಲಾದ ಉಪಾಸಣೆಗಳಿಂದ 

ಸಹಿತವಾದ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮವೂ . ನದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ೫7ರ 

ಎಂದು ವಿಭಾಗಿಸಿದರೆ “ಅಲ್ಬವಾ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವೂ ಜಾ 2್ಲನವು ಹುಟ್ಟಿ ದ ಮೇಲೆ 

ಸಫಲವಾಗುತ್ತದೆ” ಎಂದು ನ ರ್ಯ 

ಲೊ. ಓಳಕರ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 
ಯೋಗ್ಯವದೆ. “ಜ್ಞಾ ನಯಜ್ಞ 7 ಎಂಬ ಶಬ್ಧವು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ (೯-೧೫, ಮತ್ತು 

೧೮-೭೦) ಎರಡು ಸಾರೆ ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಮಾಡುನ ದ್ರವ್ಯಮ ಯಜ್ಞವನ್ನು 

ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರಾಪ್ತ ರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅವನ ಜ್ಞಾ ನವಾಗದೇ 
ಪರಮ ರನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಸ್ಫರೂಸಜ್ಞಾನ 

ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಜ್ಞಾ ನಕ್ಕೆ ಅನುಸರಿಸಿದ ಆಚಾರದಿಂದ ಪರಮೇಶ್ವರನನು ಸ ಪಡೆಯುವ 

ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞ ವೆಂದು ಹೆಸರು. ಈ ಯಜ್ಞವು ಮಾನಸ 
ಅಥವಾ ಬುದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯವಿರುತ್ತದೆ; ಮತ್ತು ದ್ರ ವ್ಯಮಯ ಯಜ್ಞದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ 

ಯೋಗ್ಯತೆಯುಳ್ಳ ದ್ದು ಇರುತ್ತದೆಂದು fre ರೆ. ನಯಜ್ಞ ದಲ್ಲಿಯ ಈ 

ಜ್ಞಾ ನವೇ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ. ಮುಖ್ಯ ಸಾಧನವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ; ಜ್ಞಾ Fs “್ಥರ್ಮಕ್ಷೆಯ. 

ಏನಾಡರೂ ಕೊನೆಗೆ ಪ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾ ನವಾಗಲೇಬೇಕು, "ಜಾ 2್ಲನವಿಲ್ಲದೇ ಮೋಕ್ಷವಿಲ್ಲ 

ಇದು ಗೀತೆಯ ನಿತ್ಯವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತವು. ಆದರೂ “ಕರ್ಮದ ಸರ್ಯವಸಾನ ಜ್ಞಾ "ನದಲ್ಲಿ 

ಆಗುತ್ತದೆ”ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವು ಜ್ಞಾ ನೋತ್ತರ ಕರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಅಲ್ಲ...... 
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ಸ್ವತಃದ ಸಲುವಾಗಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಹದ ಸಲುವಾಗಿ ಕರ್ಮಮಾಡಲೇ 
ಬೇಕು....... ಆದುದರಿಂದ ಯಜ್ಞ ಮಾಡು ಆದರೆ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕ ಮಾಡು; ನಿಷ್ಕಾಮ 

ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮಾಡು. ಇದು ಗೀತೆಯ ಸಾರಾಂಶ ಉಪದೇಶವಿರುತ್ತದೆ. 
ಇವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ೧) ಕರ್ಮ ಜ್ಞಾ ನ ತ -ಈ ಮೂರು ಉಪಾಯ ಗಳು 

ಸಂಮಿಲಿತವಾದರೆ ಯೋಗವೆನಿಸುತ್ತ ವೆಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ೨) ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸಲಿಕ್ಸೈ 

ಆತಂಕವಿದೆ. ಓಳಕರು ಸ ಸ್ಪಷ್ಟ ವಾಗಿ ಅದೆ ತತ ತತ್ತ Ce ಒಪ್ಪಿ ದ ಸ ಅವರಿಗೆ 

ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿಕರ್ಮಗಳು ಒಂದೆಡೆಗೆ ಸೇಡಿದಾತಿಲ್ಲ. ಅವು ಎಣ್ಣೆ A ಇದ್ದ ಹಾಗೆ 

ಇರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೆ ಅನಸರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವಾದ ಮೇಲಂತೂ “ರ್ಮವು ತನ ಗಾಗಲೀ 

ಲೋಕೋನಕಾರಕಾಗಲೀ ಹುಟ್ಟು ನಡೇ ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದೇ ಉಳಿದು ಎಲ್ಲವೂ 

ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂದು ಸಿದ್ಧವಾದಾಗ ಸ ಭಕ್ತಿಗಳು ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ 

ಅದ್ವ ಪ್ರಿತೆವಾದ ಒಪ್ಪಿ ಜ್ಞಾನೋತ್ಮ್ತರ ಕರ್ಮ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಅವರ ಹವ್ಯಾಸ 

ವ್ಯರ್ಥವ್ಯಾ ಪಾರವೇ 1 

ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜ್ಞಾ ನ್ಯ ಭಕ್ತಿ, ಕರ್ಮಗಳು ಸಂಮಿಲಿತವಾಗಿಯೇ ಕಾರ್ಯ 

ಮಾಡುತ್ತವೆಂಬುದು ಭಗವಂತನ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಮತ್ತು ಯೋಗ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ 

ಮಹದೇವ ಡೇಸಾಯಿಯವರು- “Why should not this apply to the 

philosophic mystic 7 His action may be of ೬ different 

character, but act he Wille {The mystic will sit quiet 

screne doing nothing). This all may equally apply to the 

active mystic whose action will be in action -- ew mystic will 

rejoice in the knowledge that it is God who acts and his 

limbs but instruments worked by him. ಇದು ಅಪರೋಕ್ಷ ನೈಜ್ಞಾನಿಯಾದ 

ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹತ್ತಬಾರದು ? ಅವನ ಕರ್ಮವು ಬೇರೆ ತರಹದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. 

ಆದರೆ ಅವನು ಕರ್ಮ ಮಾಡೇ ಮಾಡುವನು. (ಆದರೆ ಸನ್ಯಾಸಿಯು ಪ್ರಶಾಂತನಾಗಿ 
ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೂ ಮಾಡದೇ ಕೂಡುವನು.) ಇದು ಕರ್ಮ ನೊಡುವ ಭಕ್ತನಿಗೂ 

ಅನ್ವ ಬೂ ಯಃ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದರೂ ಅಕರ್ಮಿಯಾಗಿರು 

ತ್ತಾನೆ. ಭಕ್ತನು ಭಗವಂತನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಅವನು ತನ್ನ ಅವಯವ 

ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಕ್ಕೈ ! ಎಂಬ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತನು ಆನಂದ 

ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ.” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನಿಗೆ ತನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಒಬ್ಬ 

ಜೇವನಿರಬೇಕು. ಎಂದರೆ ಅವನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವು ಅವನಿಗೆ ಬರು 

ವದು ಕೂಡುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮನೊಬ್ಬ ಬ.ನೇ ಉಳಿದೆ ಅದೆ ತ ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ ದೇವರು ಮಾಡಿ 

ಸುತ್ತಾನೆಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ತಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮನಾದ ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ ಹೀಗೆ 

ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂಬುದೇ ತಕರಾರು. 
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Eliot Deutchರು ತಮ್ಮ The Bhagavadgita ದಲ್ಲಿ- ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 

ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. “Jnana yoga is the discipline associated most 
closely with Advait Vedant the non-dualistic system. Tha 

Gita speaks highly of this path but suggests that in its pure 

form it is meaningful for only a very few persons, and 

that by itself it cannot lead to the special sort of world 

affirmation with which Gita is concerned ಅದ್ವೈತ ವೇದಾಂತದೊಡನೆ 

ಇದರ ಸಂಬಂಧವು ಫಿಕಟಿವಾಗಿದೆ. ಗೀತೆ ಜ್ಞಾ ನಯೋಗವನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರಶಂಶಿಸು 

ತಜಿ, ಆದರೆ ಅದರ ಶುದ್ಧ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ವಲ್ಪು ಜನರಿಗೆ ಅದರ ಅರ್ಥವಾಗು 

ತ್ರಜಿ. ಮತ್ತು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಈ ಜ್ಞ್ಞಾನಯೋಗವು ಗೀತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಜಗತ್ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾರದು.” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

W. Douglas P. Hilld «But ‘the sacrifice of knowledge 

here means ‘any one of these forms of sacrifice provided it be 

performed with knowledge and such sacrifice is said to be 

superior to ‘mere material sacrifice’ that is nothing else; 

because ‘every work comes to complete fulfilment, ifit be 

performed with knowledge. ಆದರೆ. ಈ ಜಾನ ಯಜ್ಞ ವೆಂದರೆ, ಜ್ಞಾನ 

ಪೂರ್ವಕ ಮಾಡಿದ ಯಾವದೇ ಯಜ್ಞವು. ಬರೀ ದ್ರವ್ಯ ಯಜ್ಞ ದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ 

ಜಿಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ದ್ರವ್ಯ ಯಜ್ಞವು ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು 

ಕರ್ಮವು ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ಎಂದು ಹಿಲ್ಲರು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಮೇಲಿನ ಟಿನ್ಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆಡರೆ ಉಪೋ 

ದ್ಭಾತದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. These three methods 
are throughout the Gita regarded as complementary, He 

exkorts his pupil not to follow their example (who diverce 

knowledge from action); theory cannot be diversed from 

practice; to hold such distination possible is a childish, 

mistaken idea unworthy of a learned ೧78೧. " "ಕಃ ಮೂರು ಮಾರ್ಗ 

ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕಗಳು, ಎಂದು ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ವೆ. (ಜ್ಞಾ ನ 

ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಬೇಕಿ ಬೇಕಿ ಮಾಡುವವರನ್ನು ) ಅನುಸರಿಸಬಾರದೆಂದು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ 

ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ವಿಂಗಡಿಸುವದು ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಹೇಳುವದು ಬಾಲಿಶ 

ವಾದುದು ಮತ್ತು ತನು ಕಲ್ಪನೆ; ಇದು ಬುದ್ಧಿ ನಂತನಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದುಡಲ್ಲ.” 

ಭಾರತದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ :-- “೧) ದ್ರವ್ಯಮಯವಾದ 
ಯಜ್ಞವು ಸಕಾಮ ನಿಷ್ಕಾಮ ಎಂದು ಎರಡು ಬಗೆ; ಅದನ್ನು ಸಕಾಮವಾಗಿ ಮಾಡಿ 
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ದರೆ ಐಹಿಕ ಫಲ ಅಥವಾ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಪುಣ್ಯಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ಲಿ.ನಿಷ್ಕಾಮವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ 

ಅದೇ ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞ ವಾಗುತ್ತದೆ....... ೨) ಆದುದರಿಂದ ಸಕಾಮವಾದ ದ್ರವ್ಯಯಜ್ಞ ಕಿಂತ 
ನಿಷ್ಕಾಮನಾದ ಜ್ಞಾ ನಯಜ್ಞ ವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂಬುದು ನೀಸಂಶಯ ನಿಷ್ಟಾಮವಾಗಿ 

ಭಗನದರ್ನಣ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ದ್ರವ್ಯಯಜ್ಞ ವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು 

ಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮೂಲಕ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ದೂರ ಸಾಧನವಾದ 

ಈ ದ್ರವ್ಯಯಜ್ಞ ಕೈಂತಲೂ ಸಾಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ 

೩) ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳೂ ಎಂದರೆ ಯಜ್ಞ ರೂಪವಾದ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳೂ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು 

ಇಟ್ಟು ಕೊಂಡರೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಭಗವದಾರಾಧನವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ 

ಜ್ಞ್ಞಾನದಲ್ಲೇ ನಿಲುಗಡೆ. ೪) ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ-ವಿಹಿತ ಕರ್ಮ, ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮ, ನಿಷಿದ್ದ 

ಕರ್ಮ ಎಂದು ಮೂರು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರಾರ್ಪಣ 

ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ವಿಹಿತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ed ಕಣಣ ಗಾಣ 

₹೫೫೫ ೫೧೫೯೫: ಎಂದು ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ಜ್ಞಾನಸಿದ್ಧಿ ಆತ್ಮಲಾಭನಾಗುವದು. 

ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಆಯಾ ಫಲಗಳನ್ನು ನೊಡುವ ದೇವತೆಗಳ 

ಹಿಂದೆ ಭಗವಂತನೇ ದೇವತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಫಲವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಎಂಬ 

ಭಾವನೆಯಿಂದ ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯು 

ತ್ತದೆ, ನಿಷಿದ್ಧ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ತೆಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿತು 

ಒಂದಿಲ್ಲೊ ದು ದಿನ ತನ್ನ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಜ್ಞಾ ನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಆದುದರಿಂದ 

ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳಿಗೂ ಜ್ಞಾನವೇ ಲಕ್ಷ್ಯ.” 

ಜ್ಞಾ ನೇಶ್ವರಿಯವರು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಬಹುರಮ್ಯವಾಗಿ 

ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ : -- «ಅರ್ಜುನ | ವೇದದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಕ್ರಿಯಾಪ್ರಧಾನವಾದ ಸ್ಕೂಲ 

ಯಜ್ಞಗಳು ನಿರೂಪಿತವಾಗಿವೆ. ಆ ಯಜ್ಞ ವೆಂದರೆ ಜಡ ದ್ರವ್ಯದ ಹವನ. ಆದುದ 

ರಿಂದ ಹೇಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಹತ್ತಿರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ತೇಜದ ಪ್ರೌಢಿಯು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ 

ಯಾಗುವದಿಲ್ಲ; ಹಾಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಜಡ ಯಜ್ಞ ಗಳು ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞ ದೊಡನೆ ತುಲನೆ 

ಮಾಡಿದಾಗ ಹಗುರೆನಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಜ್ಞಾನನು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಕೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಂಜನವೆನಿ 

ಸುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಸುಖವೆಂಬ ಗುಪ್ತ ಧನವು ಸಿಗಬೇಕೆಂದು 

ಯೋಗಿ ಜನರು ಅದನ್ನು ದೂರ ಆಗ ಗೊಡುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಜ್ಞಾ ನವು ನಾವು ಈಗ 

ಮಾಡುವ ಕರ್ಮದ ಕೊನೆ ಫಲವು; ಇದು ಥಿಷ್ಕರ್ಮತನದ ಖಣಿಯು; ತಳಮಳಿಸುವ 

ಸಾಧಕನ ಪೂರ್ಣ ಸಮಾಧಾನವು. ಈ ಜ್ಞಾನವು ದೊರೆತಾಗ ಕರ್ಮದ ರುಚಿಯು 

ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ತರ್ಕವು ಕುರುಡಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದ ್ರ್ರಯಗಳಿಗೆ ವಿಷಯ ಸೇವನ 

ಮರೆಯುತ್ತದೆ.. ಮನಸ್ಸಿನ ಮನತ್ವವೇ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲತನವು 

ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಜ್ಞ ಯದ ಪತ್ತೆ ಹತ್ತುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಜ್ಞಾ ನವೇ ವೈರಾಗ್ಯದ ಹೌಸನ್ನು 
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ತುಂಬುತ್ತದೆ. ವಿವೇಕದ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುತ್ತದೆ; ಮತ್ತು ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಆತ್ಮ 

ತತ್ವಕ್ಕೆ ಗಂಟು ಹಾಕುತ್ತದೆ. 

ಈ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಯ ಕೊನೆಯ ನಿಗಮನವನ್ನೇ ಜೀತೋಹಾರಿಯಾಗಿ ಬಣ್ಣಿ ಸಿ 

ದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀ ಫೇಜಾವರ ಶ್ರೀಗಳವರು : “ಜ್ಞ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಿವಿಧ ಯಜ್ಞಗೆ 

ಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಜ್ಞಾ ನ ವನ್ನೇ ಅಲಕ್ಷಿಸಿ ಕರ್ಮಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ 
ನಾವು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿರಬಾರದು. (ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ) ಇತರ ಲೌಕಿಕ ಸಾಧನ 

ಸಂಪತ್ತುಗಳಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗುವ ಯಜ್ಞ ಸ್ಹ ಶೈೈಂತಲೂ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆಗಾಗಿ ನಡೆಸುವ 

ಶ್ರವಣಮನನಾದಿರೂಪ ಯಜ್ಞವು ಮಹತ್ತರವಾದುದು. ಈ ಜ್ಞಾ ನವು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ 

ಕರ್ಮಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಾರೆವು 

₹೫1೮77ಇ೪ಇತತ? ಇಕಿ ಸಗ Aimed: | 
afz ಕಾಕರ ad: (ತೈತ್ಲೀರಿಯೋಪನಿಷತ್) 

ಎಂದು ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜಾ ಚ ಸಂಪಾದನೆಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಹಾ ತನ 

ಸಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜನ ಪೂಜೆಗಳಿಗೆ ಕುಳಿತಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ 
ಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗ್ರಂಥದ ಪ್ರವಚನ ಹಾಗೂ ಅಭ್ಯಾ 

ಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಾಗ ಉಳಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಲ್ಲೀನ ಗೊಳಿ 

ಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವದು. ಆದುದರಿಂದ ಭಾವ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಇತರ 

ಉಪಾಯಗಳಿಗಿಂತ ಜ್ಞಾ ನ ಸಾಧನೆಯ ಕಾರ್ಯವೇ ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವೂ ಅನು 

ಕೂಲವೂ ಆಗಿದೆ... ಜ್ಞಾನವು ಅಂತಿಮ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದ ರೂ ಜ್ಞಾನ 

ಮಾರ್ಗವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಾಗಿದ್ದರೂ ಕರ್ಮದ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಈ ಗುರಿಯನ್ನು 
ಮುಟ್ಟಿಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ 

ವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞದ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಷಕವಾಗಿ ಕರ್ಮುಯಚ್ಞ 

ಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುಷ್ಕಾನ ಮಾಡಲೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.” ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು 

“ಉಪಾಸನಾ ಎರಡು ವಿಧ ;- ೧) ಧ್ಯಾನ ೨) ಶಾಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಶಾಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಉಪಾಸನೆಯ ದರ್ಜೆಗೆ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಕಣಣ ಇರ್ಗಗಗಿಗ ofegadd Waa 

ಪಿಸ ಕೌ md ifm: ಕರರ್ಗ್ಗ: 111 
ಜ್ಞಾನವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಾಡುದರಿಂದ ತತ ಶ್ರೈವನ್ನು ತಿಳಿದ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ನೀನು 

ಮಾಡುವ” ನಮಸ್ವಾರದಿಂದೆಲೂ ನೀನು ಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಲಾ, ನೀನು ಮಾಡುವ 

ಸೇವೆಯಿಂದಲೂ ನಿನಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುವ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಉನಡೇಕಿಸುತ್ತಾ ರ. 

(ಅವರಿಂದ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ) ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊ. 

ವಿಶೇಷ ಟಪ್ಪ ಣೆಗಳು :-- 



ಗೀತಾ ಗ್ರಂಥ ವಿವರಣೆ ೨೧೧ 

ಕ ಎಂದರೆ ಕರ್ಕ ಆದುದರಿಂದ; (ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು 

ಅನುಸರಿಸಿ) ಆಗ ಇದು ಅವ್ಯಯ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಸರ್ವನಾಮದಂತೆ ಸ್ಪೀಕರಿಸ 

ಬಹುದು. "ಆ, ಅಥವಾ, ಅಂಥ' ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ "ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಎಂಬ ಆರ್ಥ 
ದಲ್ಲಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ರಾಮಾನುಜರು ಈ ಎರಡನೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸ್ನೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ರಾಘವೇಂದ್ರರು ae ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಂದರೆ ಕರ್ಮದಕ್ಕಿಂತ 

ಜ್ಞಾನವು ಮಿಗಿಲಾದುದರಿಂದ' ಎಂದು ಅರ್ಥ. "ಕರ್ಮದಕ್ಕಿಂತ ಜ್ಞಾನವು ಹೆಚ್ಚಿನ 

ದಾದುದರಿಂದ, ಅಥವಾ ಕರ್ಮದ ಫಲವು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವದರಿಂದ' ಎಂದು 

ಅರ್ಥವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದಕೆ ಇನ್ನ ಇದನ್ನು 

ಮತ್ತೆ ೯೧೫. ದೊಡನೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ವಿಶೇಷಣಾರ್ಥದೆಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನ್ನ 

ಫಗ "ತಿಳಿಯ ಬೇಕಾದ ಜ್ಞಾ ನವನ್ನು? ಗ ತಿಳಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 

ರಾಘವೇಂದ್ರರು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದು ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಡ 

ಲಿಕ್ಸೆ ಯೋಗ್ಯವದೆ. ಅರ್ಜುನನು ಅಸರೋಕ್ಸ ಜ್ಞಾ ವಿಯು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಧ್ವಾಚಾ 

ರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ 8 “af ೫೯೫೫೫ ಈಗಲೂ 

ಸಹ ಅರ್ಜುನನು ಜ್ಞಾನಿಯೇ (ಅನರೋಗ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಯೇ) 1” ಆದರೂ ಅವನಿಗೆ ಹಿಂಜಿ 

ಹೇಳಿದ ಕಾರಣಗಳ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ತಿಳುವಾದ ಮೋಹ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಮೋಹೆವೆಂಬ 

ಆವರಣವು ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಭಗವಂತನು ಅವನಿಗೆ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೋ 

ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತನೇ ಈಗ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ 

ಹತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸಡಿರ್ಗತ್ಟ ಎಂದು ಮೊದಲೇ ಉಸದೀಶ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮುಂಜಿ 

12127 ಚ ಎಂದು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಉಪಜೀಶ ಮಾಡ ತಕ್ಕವನಿದ್ದಾನೆ 

ಆಡುದರಿಂಡ ಇ್ಞರಸಿಇಗಗಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ತರ್ರ್ಯಾಗಗ: ಎಂದು ತಿಳಿದು 

ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 

ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ೦. 11, ಪದ್ಮನಾಭಾಚಾರ್ಯರು ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ :- 

Although the Lord speaks of knowers and seers in the third 

person (gutudf), He does not mean 10 exclude himself 

from the category of preceptors. The Lord means- '"| have 

been teaching you and will complete the instruction by 

further lessons also. Other teachers also wili do likewise 

The use of the third person instead of the first is a delicate 

and 1911೧696 form of expression covertly pointing to the 

speaker too (ಆಇಕಗ:) 



೨೧೨ ಅಧ್ಯಾಯ ಲ 

gfe ದೀರ್ಥದಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ, ಇದು ಶಿಷ್ಯನಾದವನ ಮೊದಲ 

ನೆಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಸಾಷ್ಟಾಂಗಪೂರ್ವಕನಾಗಿ ದೀರ್ಥದಂಡ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ 

ಬೇಕು. ಆಸ್ಟ್ರಾಂಗಗಳೆಂದರೆ ಯ 

sar FRAT ಕತತ? ಇತ್? ೫೫ ೫೫ | 
qqeat ಹರರ? ತತ್ಪಳ21. 7ರ್ಗಡ2517 Sead 

ಎಜೆ, ಶಲೆ, ದಷಿ ಶ್ರ» ಮನಸ್ಸು, ಮಾತು, ಕಾಲುಗಳು, ಕೈಗಳು, ಮೊಣಕಾಲುಗಳು- 

ಇವು ಅಷ್ಟಾಂಗಗಳು. 

ಗನ ನಗ ಅಥವಾ ಗುರುಶುಶ್ರೂಷೆಯು ಆತ್ಮನಿದ್ಯೆಗೆ ಅವಶ್ಯ 

ವಾಗಿ ಬೇಕು. ಆದುದರಿಂದ ಗುರು ಅನಶ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು ಶ್ರೀರಂಗವಚನಾ ಮೃತ 

ದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ 8... 

“ನಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ರಿಯು ಪ್ರವಹಿಸಲು ಹೇಗೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯ ಸಹಾಯ ಅವಶ್ಯಕವೊ 
-ಅಂತೆಯೇ ಲೋಕ ಗುರುವಾದ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿಯು ಹರಿಯಲು ಆ ಭಗವಂತನ 

ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣವನ್ನು ಸಡೆದು ಮಹಾಪುರುಷನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ ಗುರುವೂ 

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗೂ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕು. 

ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ರು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ : Wise man will teach us the 

truth if we approach them in a spirit of service and revirent 

enquiry... If we accept what is said in the shastras in 

unthinking trust, that will not do. Reason must be satisfied. 

The death of intellect is no condition of the life of spirit. 

Hindu tradition insists of Jiinasa or inquiry, 

(ofesad ) 
But mere intellectual apprehension will not do. Intellect 

can only give fragmentary views, glimpses of the Beyond, 

but it does not give the consciousness of the Beyond... 

The disciple has to tread the interior path, We must consort 

with the great minds of the past, reason about them and 

intuitively apprehend what is of enduring value in them. 

"ಸೇವಾಭಾವ ಮತ್ತು ವಿನೀತ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಗುರುಗಳನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿದರೆ ಅವರು 

ನಮಗೆ ತತ್ವವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಚಾರ ರಹಿತವಾದ ಅಂಧ ಶ್ರದ್ಧೆ ಯಿಂದ 

ಶಾಸ್ತ್ರ ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ, ಅದಾಗದು ನಮ್ಮ ನಿಚಾರವನ್ನು ತೃ ನ 

ಸಡಿಸಲೇಬೇಕು. ಬುದ್ಧಿ ಚು pa ಆತ್ಮದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಜಾ ಕರಾರು ಅಲ್ಲ. ಹ 

ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಸೆಗೆ ಎಂದಕೆ ಮನನಕ್ಕಿ (ಪರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ) ಜೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನವದೆ. 



ಗೀತಾ ಗ್ರಂಥ ವಿವರಣೆ ೨೧ಕ್ಕಿ 

ಆದರೆ ಕೇವಲ ಬೌದ್ಧಿಕ ಗ್ರಹಣವು ಸಾಲದು, ಆಜೆಗೆಯಿರುವದೆರ ಇಣುಕು 

ನೋಟವನ್ನು ವಿಭಾಗಶಃ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬುದ್ಧಿಯು ನೀಡುತ್ತದೆ; ಆದರೆ 

ಅದು ಆಚೆಗಿನ ತತ್ವದ ಪೂರ್ತಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡಲಾರದು ಶಿಷ್ಯನ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ 

ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಮಹಾಮನಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ; 

ನಿಚಾರಮಂಥನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅವಗಳಲ್ಲಿರುವ ನಿತ್ಯ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ 

ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ತಿಳಿಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.” 

ಅಭಿನವಗುಪ್ತ ಪಾದರು *ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಒಬ್ಬನೆ ಶಿಷ್ಯನಲ್ಲ; 21211 

೧/೮7 ಇಗ೧ಕನ೮೮7 ಕಗ್ಗಇಕಗಳ, Warf. ಮತ್ತು ಈ 
ಮೂವರಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯದಿಂದ ಹಂದಿನವರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದಿನವರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂಬ 

ಇಚ್ಛೆಯು ಉತ್ಕೃಟವಾಗುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, (ಇಕಾ ರ್ಣ 
ವ್ಯ 

faardfade & wdadenameaaa: )'' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 
ಆದರೆ ಈ ಮೂರೂ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ ಆದುದರಿಂದ ಈ 

ಮೂರು ಗುಣಗಳು ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಬೇಕೆಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ 

೫ರ್ಕ ೫ ge aight ಇಗ೫ಗ್ಗ ೪೫೫೫ | 

a ara geqearaq ಇಳಿ! afr | 

ಎಲ್ಲೆ ಅರ್ಜುನನೇ ಯಾವ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ 
ಮೋಹವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೊಂದುವದಿಲ್ಲವೋ ಮತ್ತು ಮೋಹನಾಶ ಹೊಂದುವದರಿಂದ 

ಯಾವ ಜ್ಞಾ ನದಿಂದ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಒಂದೂ 

ಬಿಡದೇ ನೋಡುತ್ತೀಯೋ (ಅಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದು). 

ನಿಶೇಷ ಟಪ್ಪಣೆಗಳು :- ತತ್ವದರ್ಶಿಗಳು ಉಪದೇಶಿಸುವ ಜ್ಞಾನದ ಮಹಾ 

ತೈಯನ್ನು ಈ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದ ತಾಶ್ಸರ್ಯ 

ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ತತ್ವದರ್ಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನೇ ಮುಖ್ಯನು ಮತ್ತು ಪ್ರಸಕ್ತನು 

ಆದುದರಿಂದ ಭಗವಂತನು ಮುಂಡೆ ತಾನು ಉಪದೇಶಿಸುವ ಜ್ಞಾ ನದ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು 

ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾನೆಂದು ರಾಘವೇಂದ್ರರು ಸಂಗತಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಾಯ 

ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅರ್ಜುನನು (defen ಇ ೫೫೫0೫) ಬಂಧುಗಳ 

ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಒಳಗಾಗುವದಿಲ್ಲ. ನಿಚ್ಚಳವಾದ ಜ್ಞಾನವು ಮೋಹಕ್ತೆ 

ಅಜ್ಜಾ ನಕ್ಕೆ ಎಡೆಕೊಡುವದಿಲ್ಲ. 

ಸ್ವಲ್ಪು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಶಂಕರ ರಾಮಾನುಜರೂ ಇದೇ ಸಂಗತಿಯನ್ನೇ 

ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ೨ ನೇ ಸಾಲಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ 

ಮತಭೇದ ತೋರುತ್ತದೆ. . 



೨೧೪ ಅಧ್ಯಾಯ ೪ 

ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಈ ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನದಿಂದ ಎಲ್ಲ 

ಭೂತಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ (ಇಗ cdaddaft ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಯನ್ನೂ 

ಜೀವನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರನಾದ ನನ್ನಲ್ಲಿ (ಆತ್ಮನು ಒಬ್ಬನೇ ಆದುದರಿಂದ) ನೋಡುವಿ. 

ಕ್ಲೇತ್ರಜ್ಞಕೂ ಈಶ್ವರನೂ ಒಬ್ಬನೇ ಎಂದು ಉಪನಿಷತ್ತು ಸಾರುವಂತೆ ನೀನು 

ನೋಡುವಿ. ಹೀಗೆ ಈ ಜ್ಞಾ ನದ ಬಲದಿಂದ ಆತ್ಮನೊಬ್ಬನೇ ಎಂಬ ಜ್ಞಾ ನವು 

ಧೃಢನಾಗುವದು. ಮೊದಲು ಅವನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾ ್ರ್ರಣಿಗಳನ್ನೂ ಅವುಗಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಾನು 

ಕೃಷ್ಣನು ಬೇಕೆ ಎಂದು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳೂ ಕೃಷ್ಣನ ಆತ್ಮವು 

ಸಹ ತನ್ನ ಆತ್ಮಜೊಡನೆ ಒಂದೆಂಬ ಅನುಭನ ಈ ಜ್ಞ್ಞಾನಬಲದಿಂದ ಬಂತೆಂದು 

ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 
ರಾಮಾನುಜರೂ ಇಡೇ ಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. “ಆತ್ಮನ 

ಯಾಥಾತ್ಮ ತನನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದ ಜ್ಞಾ ನವು ಎಂಥದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಶ್ಲೋಕವು 

ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ದೇವತೆಗಳು ಮನುಷ್ಯರು ಬೇಕೆ ಬೇಕೆ ಆಕಾರದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಎಲ್ಲ 

ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೂ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ನೀನು ಕಾಣುತ್ತೀ “ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು 
ಅರ್ಜುನನಿಗೆ "ನೀನು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಯಾದರೆ ನಿನ್ನ್ಲಯೇ ಸರ್ವಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು 

ಕಾಣುವಿ'. ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಇದರ ರಹಸ್ನವೇನು ? ಪ್ರಕೃತಿಯ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣನಾದ 

ಪರಮಾತ್ಮನು ನಮ್ಮ ಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವಾಗ ಪ್ರಕೃತಿಯೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕಲ್ಲವೇ | 

ನನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸೀನು ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕಾಣುನಿ ಎನುತ್ತಾನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. 

ಕನ್ನಡಿಯೊಳಗೆ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಂತೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವಿದೆ 

ಬ ್ರ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿದ್ದಾನೆ...... ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಸಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡವನು 

ಶುದ್ಧನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಕಂಡುಕೊಂಡನೆಂದ ಮೇಲೆ ಆ 

ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಂಖಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ್ಮಾಂಡನಿರುನಡೆಂಬುಡನ್ನೂ ತಂಡು ಕೊಳ್ಳುವನೆಂಬುದು ಟೆ 

ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಇದೆ.” (ಭಾರತದರ್ಶನ) ಯಾಕೆಂದರೆ (ರಕ: ಕತ wat ಡ್ 

qa at 758 faqaerat ಕಗ್ಗೆರರಗಳರ್ಗ wid) ನೀನು ಮತ್ತು ಇತರ 
ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಪ್ರಕೃತಿಸಂಬಂಧವು ದೂರವಾದ ಮೇಲ್ಮೆ ಜ್ಞ್ಞಾನರೂಸ ಆಕಾರದಿಂದ 

ಸದೃಶರಾಗಿರುವಿರಿ. (faatq ಣ್ಠ ಇನ ೫೫). ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ನೀನು ಎಲ್ಲ 

ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೂ ಕಾಣವಿ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮರೂಪದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಾಮ್ಯುವನ್ನು ಹೊಂದುವಿರಿ. 

ಆದುದರಿಂದ (aa ಇತ್ತೆ ara ಹಳ್ಳ ಅಣ್ ಆತೆ 
ಸ ಇ ಕಡ್) ಪ್ರಕೃತಿಸಂಗದಿಂದ ಮೋಚನೆ ಹೊಂದಿದ ಆತ್ಮರು ಪರಸ್ಪರ 

ಸಮರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸರಮೇಶ್ವರನೊಡನೆ ಸಹ ಸಮರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ 
ಸಾನ್ಯುವನ್ನೇ ಜ್ಞಾನಿಯು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ ನೆಂದು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯ, 

ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಮಾತ್ರ-2ಣ ಇಷ ಇಗ. ae ed 
edt deni ಪೌರ್ವಗಳಗಳ್ನ ೫೫೫7೫ ಇದನ್ನು ಜಯತೀರ್ಥರು ಹೀಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ 



ಗೀತಾ ಗ್ರಂಥ ವಿವರಣೆ ೨೧೫ 

ಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. (ಇಲ ಕಣಣ) ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ 

ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೂ ನೋಡುತ್ತೀ. ಯಾರಲ್ಲಿ 
ಪರಮಾತ್ಮನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಂದು 

ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾನೆ. 

ಶಂಕರರಾಮಾನುಜರು ತನ್ನ ಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಜೀವನಲ್ಲಿ (41981) ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು 

ಕಾಣುವದು, ಕಲ್ಪ ನೆಯನು ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜಗ್ಗಿದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಲಕುವದಿಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ' 

ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೂ ಕಾಣುವದು ವೇದಾಂತಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಿತ ವಿಷಯ. 1೪71೫7 

(ಮುಂಜಿ ಕಾಣುವಿ) ಎನ್ನುವದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ೯೫೫ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡುತ್ತಾರೆ 

(ಈಗ ನೋಡುತ್ತಿ); ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಈಗಲೂ ಸಹ ಅರ್ಜುನನು 

ಜ್ಞಾನಿಯೇ (re ora ಗ) ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ! 
೫ ಎಂಬ ಸದದ ಅರ್ಥದ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯಕ್ಕೆ 

ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮತಭೇದವುಂಟು. ಶಂಕರ ರಾಮಾನುಜರು ೫484 ಎಂದರೆ ತನ್ನ 

ಎಂದರೆ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಎಂದು ಆರ್ಥಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ “ತನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ 

ಎಂದು ಜೋಡಿಸಬೇಕಾದುದರಿಂದ ೫೪ ಎಂದರೆ ಮತ್ತು ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಮಧ್ವಾರ್ಚಾರಿಗೆ «77೫೧7 ಇದು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ” ಎಂದು 

ಹೇಳಬೇಕಾದುದರಿಂದ ಅಡು ಇಗ ವಿಶೇಷಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಕ್ಕೆ ೫೫ ಇದರೆ 

ಅರ್ಥವನ್ನು “ಆನುದರಿಂದ' ಎಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. “ನೀನು ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ 

ಯಾದನನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೂ ನೋಡುವಿ. ನಾನು ಆ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ 

ಯಾದುದರಿಂದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡುವಿ” ಎಂದು ಈ ಪಂಕ್ತಿಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕು. 

ಶಂಕರಾಜಾರ್ಯರು ಐಕ್ಯವನ್ನು ಕಂಡಕೆ ರಾಮಾನುಜರು ಸಾಮ್ಯವನ್ನು 

ಕಂಡರೆ ಮಧ್ವರು ಭೇದನನ್ನೂ ಪಾಠ ತಂತ್ರೈವನ್ನೂ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಪರ 
ಮೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ಅವನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು ಇರುತ್ತಾರೆಂದು 

ಅರ್ಥ. 

ಇನ್ನೊಂದು ನಿಚಾರ ಮಾಡತಕ್ಕ ವಿಷಯ. ಅಡ್ವೆ ಪಿತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾದ 

ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ ಉಳಿಯುವದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಕ್ಲಿಯಾಗಲೀ ಕೃಷ್ಣ ನಲ್ಲಿ 

ಯಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇರುವದನ್ನು ನೋಡುವದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದರ 

ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಜೀವರುಗಳು ಕೃಷ್ಣ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಸಮರಾಗುತ್ತಾಕಿ ಎಂದು 

ಬೋಧಿಸುವ ಯಾವ ಶಬ್ದವೂ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಹೊಂದಿದ 

ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಭಿನ್ನರಾಗಿಯೂ ಆಶ್ರಯ ಹೊಂದಬಹುದು. ಮೇಲಾಗಿ ಆಶ್ರಯ 

ಹೊಂದಿದ ಜೀನರಿಗೂ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ಸಾಮ್ಯ ಹೇಳುವದು ಸರಿಯಲ್ಲ. 



ಅಧ್ಯಾಯ ೪ 

ಈಶಾವಾಸ್ಯದ ೬ ಮತ್ತು ೭ ನೇ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾನಿಂ 

ಯಾದನನಲ್ಲಿ ಭೂತಗಳು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನ 

meg caffrganfe ೫7೫೫ತಗರ೫ | 

dig area eit ಇ fed 116 

aferraatfir ಇತ siedargfearae: | 

aa mA ಹ: ೯05: qeeaaqaaad: Mol 

ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ಸರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲ 

ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ನಿಯಾಮಾಕನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. - ಹೀಗೆ ಯಾವನು ನಿಃ 

ಸಂದೇಹವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೆ, ಆ ಜೀವನು (ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ಥ ಸ್ಲರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿದು 

ದರಿಂದ) ತನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಸುವದಿಲ್ಲ |1೬| 

ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾ ಫ್ರಣಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಎಲ್ಲ 

ಪಾ|ಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವವನು ಆಂಥ ಅವನನ್ನು ಒಬ್ಬನೇ ಎಂದು ಯಾವನು ತಿಳಿಯು 

ತ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಶೋಕವೂ ಇಲ್ಲ ಮೋಹವೂ ಇಲ್ಲ. 11೭! 

೫೧ af ole: ade: TENN: 

wd aed fad ಸಗಗ್ಗಾಗ್ಗ 130 
ಎಲ್ಲ ಪಾಪಿಷ್ಮ ರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದನನು ನೀನು ಆಗಿದ್ದರೂ 

ಸಹ ಆ ಸಮಸ್ತ ಪಾನವನ್ನೂ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಜೋಣಿಯಿಂದ ದಾಟಯೇತಿರುತ್ತೀ!! 

ನಿಶೇಷ ಟಿಪ್ಪಣೆಗಳು :- ಈ ಮೂರು ಶ್ಲ್ಯೋಕಗಳಿಂದ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನದ 

ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾನೆ ಭಗವಂತನು. 4 ಪಾಪ ರೂಪ ಸಮುದ್ರವು. 

ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಪಾಸದಂತೆ ಪುಣ್ಯವೂ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾದುದರಿಂದ್ಕ 

ಆ ಪ್ರತಿಬಂಥಕನಾದ ಪುಣ್ಯ ಪಾಫಗಳೆರಡನ್ನೂ ದಾಟುತ್ತೀಯೆಂದು ಅಭಿಪಾ ತ್ರಯ 

ವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. (೪೫11 ಕಕ್ಕ ಪಜ: aru). ಇದು ಮುಕ್ತಿಗೆ 

ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾಗುವ ಪುಣ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಜ, ಆದರೆ ಮುಕ್ತಿ ಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ 

ವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪುಣ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಮುಮುಕ್ಷುವಿನಗೂಡ ಹೋಗುತ್ತ ನೆಂಬದನ್ನು 

ಮರೆಯಕೂಡದು, ಇಡು ಮಧಾ ಸ ಚಾರ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. 

ಸಪ್ರಮಸ್ಪಂಥ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಲ್ಹಾದನನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ: 

we mevegafeaTe: woffa aera ಆ 
ಪ್ರಲ್ಲಾ ದನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಕರಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅಶುಭಗಳು ಎಂದರೆ ಪಾಹಗ ಳರಿ 

ತೊಳೆದು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಕೂಡಲೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಸರೋಕ್ಷ್ ಜ್ಞಾ ನವಾಯಿತು. 

(wae Fee qe wratigfdaT- 
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೫7ರ faded) ಭಗವಂತನ ಕರಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳೂ 

ತೊಳೆದು ಹೋದುದರಿಂದ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಅನರೋಕ್ಸ ಜ್ಞಾ ನವು ಅಂಕು 

ರಿಸಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾ ನದ ಮೊದಲು ಪಾಪಕ್ಷಾಲನೆ ಅವಶ್ಯ 

ವೆಂದು ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅನರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪಾಪಕ್ಷಾಲ 

ನೆಯು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮುಂಡಕ ಉಸನಿಷ 

ತ್ರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕರ್ಮಗಳ ಕ್ಟಯವು ಅಸರೋಕ್ಸ ಜ್ಞಾ ನದಿಂದ ಎಂದು ಹೇಳಿ 

ದ್ಹಾರೆ. ಕಡ area waif af ಕೃತ ಲ ಅವನ ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮ 
ಗಳು (ಬಹು ದಿವಸದಿಂದ ಕೂಡಿ ಬಿದ್ದ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳು) ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಪರೋಕ್ಸ 

ಜ್ಞಾ ನವಾದ ಮೇಲೆ ನಾಶ ಸೊಂದುತ್ತನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಇದು ನಿರವಕಾ ಶ 

ಪ್ರಮಾಣವು. ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಧೆ ಬರದಂತೆ ಭಾಗವತ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. 

ಅನರೋಕ್ಪವೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಜ್ಞಾನ. ಕಣ್ಣಿ ನಿಂದ 

ಕಿವಿಯಿಂದ ತ್ವಗೀಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಅಸರೋಕ್ಷನೇ ! ಪ್ರಲ್ಲಾದನಿಗೆ 
ಮೊದಲು ತ್ವಗೀಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಸ್ಫರ್ಶಾಸರೋಕ್ಸವಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಪಾಸಗಳು ನಾಶ 

ಹೊಂದಿ ಆ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುನಿಶದನಾದ ಚಾಕ್ಷುಷ ಅನರೋಕ್ಬವಾಯಿ.ತೆಂದು ಭಾಗವ 

ತೆದ ತಾತ್ಸರ್ಯವಿದ್ದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಪಂಡಿತರು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ವಿರೋಧಾ 

ಭಾಸವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹ.ದು. ವಿಜಯಧ್ವಜೀಕಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯ 

ವನ್ನೂ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಥೆನ: ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ನಿಂಗಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

೮೫೮೫ ಕು sree arf ad caeofaqaard wey WS 
ಹರ ಎಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆತ್ಮನಃ ಎಂದರೆ ಸಂಸಾರಿಯಾದ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಸ ಜ್ಞಾನ 

ವುಳ್ಳನನಾದನು. ಹೀಗೆ ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂನವನ್ನು 

ಅನರೋಕ್ಸೀಕರಿಸಿಕೊಂಡನು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಮೇಲಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ:  ೫೫ೌಕ 
ಣಗ ಕರೀತ (೪-೧-೧೩) ಬ್ರಹ್ಮಾಸರೋಕ್ಸನಾಡ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ 

ಬರತಕ್ಕ ಪಾಪಗಳು ಅಂಟುನದಿಲ್ಲ; ಹಿಂದಿನ ಪಾಸಗಳು ನಾಶ ಹೊಂದುತ್ತ ವೆಂದು 

ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅನರೋಕ್ಸ ದಿಂದಲೇ ಪಾಪ 
ನಾಶನೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗುವದು. 

ಪೇಜಾನರ ಶ್ರೀಗಳವರು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ : 
“ಸಂಸಾರ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳಾದ ಪಾಪಗಳ ನಿಮೋಚನೆಗೆ ಈ ಸಾಕ್ಷಾತ 

ರನೇ ಸರಮ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ನಾವು ತಿಳಿಜೊ ತಿಳಿಯದೆಯೋ ಮಾಡಿರುವ ಅನಂತ 

ದುಷ್ಕ್ರುತ್ಯಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪೂಸಮಲೀನವಾಗಿಡೆ. ಇದರ ಪ್ರಕ್ಷಾಲನೆ 

ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪುನೀತೆಗೊಳಿಸುವ ಅಮೃತ ಜಲಧಾರೆಯೇ ಈ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ 
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ವೆನಿಸುವದು ಪಾಪದ ರಾಶಿ ರಾಶಿಗಳಿದ್ದರೂ ಈ ಜ್ಞಾನದ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಅವುಗಳ 

ನಿರ್ಮೂಲನನಾಗುವದು. ಎಷ್ಟು ಆಳವಾದ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಜಲರಾಶಿಯನ್ನು ಚಿಕ್ಕೆ 

ನಾವೆಯಿಂದ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ದಾಟಿಬಲ್ಸವು” 

೫೩೪1 ಇಗ್ಗಾಘಗಾಳೇಇರಕ್ಪಾಕಣ್ಣೆ. ॥ 
aad adenif ಇರರ ಶಾಕ ear acl 

ಎಲ್ಲೆ ಅರ್ಜುನನೇ | ಹೇಗೆ ಧಗಧಗಿಸಿ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಅಗ್ನಿಯು ಕಟ್ಟಿಗೆ 

ಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಅಗ್ನಿಯು (ಪ್ರಾರಬ್ಧ ವಲ್ಲದ 
ಅನಿಷ್ಟವಾದ) ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ವಿಶೇಷ ಓನ್ಪಣೆಗಳು :-- ಹೋದ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾ ನಿಯ ಪಾಸ 

ಗಳನ್ನು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿ ಜ್ಞಾನಿಯು ಸಣ್ಣ ಡೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಆ ಕರ್ಮ 

ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋದರೂ ಆ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಮುದ್ರಗೂಪದಿಂದ 
ಹಾಗೇ ಉಳಿಯುತ್ತವೆಂಬ ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದವಿರುವದರಿಂದ ಭಗವಂತನು ಈ 

ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಉರುವಲಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ 

ಅವು ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿಯಾಗುತ್ತವೆ; ಎಂದರೆ ಅವು ಅನರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾ ನಿಗೆ ಏನೂ 

ತೊಂದರೆ ಕೊಡವದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅರ್ಥ. ಗೀ: dent |! 

ಶ್ವಕಕಿ- ಇದೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ೧೯ ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ aq 
ಎಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಲೋ. ಓಳಕರು ಇಲ್ಲಿ ಸೆ ಪದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮದ ಬಂಧನೆಂದು ಅರ್ಥ 

ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆಗಲೂ ಸಹ ಸಂಚಿತ, ಆಗಾಮಿ ಕರ್ಮಗಳ ಬಂಧೆ ಸುಟ್ಟಿರೂ ಪ್ರಾರಬ್ಧ 

ಕರ್ಮದ ಬಂಧ ಸುಡುವದಿಲ್ಲಿಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. 
ಶ್ರುತಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲವನ್ನು ನಾವು ಉಂಡೇ ತೀರಬೇಕೆಂದು 

ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಅಸರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾ ನದಿಂದ ಜೀವನಿಗೆ 

ಅವನ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಮೋಚನೆಯು ದೊರೆಯುತ್ತಿ ದೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ೈವಾಗಿ ಹೆಳಿದ್ದಾರೆ, 

(mafia secqalaas ಕ68೪೧೫೫೯1 ಕಕ೫೫೫೫7೫-೪-೧-೧ಂ0) 
ಆದುದರಿಂದ ಕರ್ಮಗಳ ಹಾನಳಿಯು ಅಜ್ಞಾ ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಪ್ರಾರಬ್ಧ 

ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. (ಜ್ಞಾನಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ; ಭಗನಂತನಅಸರೋಪ್ಲ ಜ್ಞಾನದಿಂದ 

ಹಿಂದಿನ ಸಂಚೆತ ಕರ್ಮಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಮುಂದಿನ 

ಕರ್ಮಗಳು ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಅಂಟುವದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುಭವಿಸಿ 
ತೀರಿಸಬೇಕು 

ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಜ್ಞಾನವು ಮೂಲಾಜ್ಞಾ ನವನ್ನು ನಾಶ ಗೊಳಿಸಿ ಅದೆ 

ರಿಂದಲೇ ಬೆಳೆದ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾ ನವು ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ 

ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸುವದಿಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾ ನದ ನಾಶದ್ವಾರದಿಂದ ಅವುಗಳನು NR 

ನಾಶಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. 
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ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಈ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಪುವದಿಲ್ಲ. ಅನರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಾ 
ತ್ತಾಗಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಾಶ ಗೊಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಿದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು 

ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಜ್ಞಾ ನವು ತನ್ನ ವಿರೋಧಿಯನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಅವಿ 

ರೋಧಿಯಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನ; ಅದನ್ನು ಜ್ಞಾನವು ನಾಶಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕರ್ಮವನ್ನು 
ನಾಶಗೊಳಿಸಲಾರದು ಎಂದು ಆಸ್ಷೇಪಿಸಿದಕೆ ರಾಮೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಜಡವಾದ ಸೇತು ದರ್ಶ 

ನಕ್ಕೆ ಪಾಸನಾಶ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ 

ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಾಸನಾಶ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲವೇ ? 

ಅಸರೋಕ್ಸ ಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮವನ್ನು ನಾಶ ಗೊಳಿಸುವದಿಲ್ಲ ಎಂಬ 
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳುಂಟು. ಮೂರೂ ಮತದವರು ಇದನ್ನು 

ಒಫ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಅದರ ನಾಶದ ಪ್ರಕ್ರಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಉಂಟು. ೧) ಕೆಲ 

ನರು ಅಸರೋಕ್ಸ ವು ಸಂಪೂರ್ತಿಯಾದ ಅಜ್ಞಾ ನವನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸುವದು. ಬಹು 

ಕಾಲದಿಂದ ತಿರುಗುತ್ತಿರುವ ಚಕ್ರವು ತಿರುಗುವದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ 

ದರೂ ಸ್ವಲ್ಪು ಕಾಲ ತಿರುಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು (ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮವನ್ನು) 

ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ೨) ಜ್ಞಾನವು ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮದ 

ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾಶಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧದ ಕರ್ಮವನ್ನು ನಾಶ 
ಗೊಳಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು 
ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕು. ಶಾಸ್ತ್ರವು ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಲೇ ಜ್ಞಾ ನಿಯು 

ಪ್ರಾರಬ್ಬವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಮುಕ್ತಿಗೆ 

ಹೋಗುತ್ತನೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದೆ. 

ಆದರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಅಪರೋಕ್ಷಾನುಭೂತಿಯಲ್ಲಿ 

Feaetcoreafaed ೫7೪ dagafe | 

faa a8 arearaferer fraser ॥ 
ಎಂದು ಪ ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ 

maar adrged ಇಗಾರ da fad | 
೫೫17೫ತತರ್ಗಳೆ sree ಇಡ ಕೆ fer: || 

ನಿನೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿ ಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ :- 

waar ares 71೪54 ೫5೫ sf: | 
7 qf eereaqteare faofeeare ॥ 

ಆತ್ಮ ಜ್ಞಾ ನವು (ಬ್ರಹ್ಮೆ ತ್ರೆ ಜ್ಞಾನವು ಉತ್ಪ ನ್ನ್ನವಾದರೂ ಪ್ರಾರಬ್ಧ 

ಕರ್ಮವು ಇನ್ನೂ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು ಈಗ ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪ ಡುತ್ತದೆ. 
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ತತ್ವ ಜ್ಞಾನವು ಹುಟ್ಟಿ ದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ವು ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಶ್ರುತಿಯು ಅಜ್ಞಾನಿ 

ಜನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾರಟ್ಟ 'ವಂಟಿಂದು ಜಯ: ಶ್ರುತಿಯು ಬಾಹ್ಯ ದೈಷ್ಟಿಯಿಂದ 

ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನಿಗಳು ದೇಹ ಸ 

ಸತ ತ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಅಲ್ಲ. 

ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯಾ ಸರೋಕ್ಷನಾದ ಮೇಲೆ ಬ ೨ಹ್ಮನನ್ನು 

ಉಳಿದು ಎಲ್ಲವೂ ಸುಳ್ಳಾ ಗುವಂತೆ ಕರ್ಮಗಳೂ ಸುಳ್ಳಾಗುವದರಿಂದ ಸಟ ಆಗಾಮಿ 

ಕರ್ಮಗಳೂ ಎಟ ಇತು. ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳಾಗುವಂತೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧವೂ ಸುಳ್ಳಾ ಗುತ್ತಡೆ 

ಎನ್ನುವದು ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನಲ್ಲ; ಅದೆ ಸೈತ ತರ್ಕಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ವು ನಲ್ಲೆ 

ಹೇಳುವದು ಉಚಿತವೆನಿಸುವದು. ಜಾಯ್ ಜ್ಞಾ ಸ ಕರ್ಮ ನಿವೃ 

ಯಾಗುನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. (ಇ 1 ಪರರಗ ತಸ 

ಫಸ! $aaaq ಇಣಿಗಾಕ್ಕೆ ಇತತ 1 ಕಕ್ಕ wera wd 
ಕಸೆ. ಔತೆತಡಿರ್ಗಡ). ಅವರು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ವಿಭಾಗಿ 
ಸುತ್ತಾಕೆ-೧) ಯಾನ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಈ ಶರೀರವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ ಆ ಶರೀರವು 

ಆ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲವನ್ನು ಈಗ ಅನುಭನಿಸುತ್ತಿರುವದರಿಂದ ಅವು ಅನುಭವದಿಂದ ಅವು 

ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. ೨) ಯಾನ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲವನ್ನು ಈಗ ಅನುಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ, 

ಅಂಥ ಕರ್ಮಗಳು, ಜ್ಞಾ ನದ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟಿದವು ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ 

ಮಾಡಿದವು. ಇನೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾ ನವು ನಾಶಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. 

"ಇನ್ನು ಜ್ಞಾ ನವು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಸುಡುತ್ತದೆ'ಯೆಂದಕೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ 

ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ “ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬೀಜಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಿರ್ಬೀಜಗೊಳಿಸುವದು 

ಎಂದರೆ ಅದನ್ನು ಆನಂದಗಿರಿಯವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾನವು 
ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನರಣವಾದ ಅಜ್ಞಾ ನವನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸುತ್ತಿ ದೆ. ವಿಕಾರಶೂನ್ಯವಾದ 

ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನವು ಸಹ ಅದರ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿವರ್ತಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಜೀವನಲ್ಲಿ 

ಹುಟ್ಟಿದ ಕತೃತ್ವಭ್ರಮವನ್ನು (ಇದೇ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಬೀಜವನಿಸುತ್ತಿದೆ) ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. 

ಆ ವ ನವು ನಾಶಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಕರ್ಮಗಳು ನಿಲ್ಲಲಾರವು. ಹೀಗೆ ಅಜ್ಞ್ಯಾ ನ 

ನಾಕದ್ವಾ ರದಿಂದ ಜಾ 2್ಲನವು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಅಲ್ಲ 

ಸ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಮತ ಇದೇ ಅವರ ನಿರ್ಬೀಜೀಕರಣವು. ತಾಮ್ರಪರ್ಣೀ 

ಆನಂದ ತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯರ ತನ್ಮು ಸತ್ತತ್ನ ಶ್ವರತ್ನಮಾಲಾದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಕ್ಷಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 

arpeediedaced dram: ಇತತ ॥ಟ್ಗಇ॥ ಜ್ಞಾನವು ಪಾಪವನ್ನು 

ಸುಡುತ್ತದೆಯೆಂದರೆ-"ಭಸ್ಮದಂತೆ ತನಗೆ ಫಲಕೊಡಲು ತಾತ ಡೆ ಅವರು 

ಇನ್ನೂ ಮುಂಡೆ ಹೋಗಿ aa ggg fede: many ; 
62 “ನಲಕೊಡಲು ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಕರ್ಮ (ಪಾಪವಾಗಲಿ ಪ್ರಣ್ಯವಾಗಿ ನಾಶ 
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ಹೊಂದುವದಿಲ್ಲ. ಪುಣ್ಯವು ಜಾ ಗ್ಲಾನಿಯ ಸುಹೈ ಜ ನರಿಗೂ ಪಾಪವು ಆತನ ಡೆ ್ರೀಷಿಗಳಿಗೂ 

ಹೋಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ತಿಳಿಸು 

ತ್ತಾರೆ. ಅಸರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವಾದ ಜ್ಞಾನಿಯು ಮಾಡಿದ ಪಾಸ ಪುಣ್ಯಗಳಿಂದ “ಅವನಿಗೆ 

ವೃ ದ್ಧಿ ಹ್ರಾ ಸಗಳು (ಮುಕ್ತಿಯ ಆನಂದದಲ್ಲಿ) ಆಗುತ್ತವೆ ಆಗುವದಿಲ್ಲ-ಎರಡೂ 

ಕ್ರ ಸ ಹೇಗಂದರೆ ಡೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಪ್ತವಾಗಿ ದೊರೆಯತಕ್ಕ 

ಆನಂದದಲ್ಲಿ ವ ೈದ್ಧಿಹ್ರಾಸ ಸಗಳು ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನಾನಂತರ ಕ್ಲ ಕಪ ಪ್ರದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ 

ಸತ್ಯರ್ಮಗಳಿಂದ ದೊರೆಯತಕ್ಕ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾ ನೋತ್ತರ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯಪಾಸ 

ಗಳಿಂದ ವೃದ್ಧಿ ಹ್ರಾಸಗಳು ಉಂಟು. (ಸರತರಾ7೫0? ಸಕಕ ಸ್ವತಕರತೆ 2೫1 

ಇ! yಟ ॥ ಆದರೆ ಮಧ್ಯಮಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿಕರ್ಮಗಳು ಅಲ್ಪವಾಗಿದ್ದರೆ 

ಸ್ಪೆಲಸರಿಣಾನುನನ್ನೂ ಮಹತ್ತಾ ಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧದೊಂದಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮನಃ 

ಖೇದನನ್ನೂ ಅತಿ ಮಹೆತ್ತಾಗಿದ್ದರಿ ಸ್ವರೂಪಾನಂದದಲ್ಲಿ ಕಿಂಚಿತ್ಹ್ರಾಸನನ್ನೂ 

ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆಂದು ಸ್ಕೂಲನಾಗ ಹೇಳಬಹುದು. ಅಲ್ಪಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 

(ಮನುಷ್ಯೋತ್ತ ಮರಿಗೆ) ಜ್ಞಾನೋತ್ತರ ಅಶುಭ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಸ್ವರೂಪ ಸುಖದಲ್ಲಿ 
ಸಹ (ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ) ಹ್ರಾಸವುಂಟಾಗುತ್ತಜೆ. ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮದರ್ಶನದಿಂದ ದೊರೆಯು 

ವಸುಖಕ್ಕೆ ಯಾನ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಹ್ರಾಸವಿಲ್ಲ. ಅದು ಪೂರ್ಣತೃಪ್ತಿಕರವೂ ಅನುಭವ 
ಯೋಗ್ಯವೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಒಟ್ಟಾರೆ ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವು. ಶಾಸ್ತ್ರವು 

ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಂಚಿತ ಆಗಾಮಿ ಕರ್ಮಗಳು ಆಸಂಗ ಮತ್ತು ನಾಶದಿಂದ 
ಕ್ರಯ ಹೊಂದುತ್ತವೆ; ಪ್ರಾರಬ್ಧವನ್ನು ಭೋಗಿಸಿ ತೀರಿಸಬೇಕೆನ್ನುವದು ಶಾಸ್ತ್ರ 

ನಿರ್ಣೀತ ವಿಷಯ; ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಪರಮಾತ್ಮನು ತನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ 

ಪಾ ರಬ್ಬಿ ನನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪು ಮೃ ದುಮಾಡುತ್ತಾನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

gaaaffr wafe ಗಾಗ wares ಕರ್ಣಂ: [4 !| ಜ್ಞಾನಿ 
ಯಿಂದ ಸೆ ಸ್ವಲ್ಪುಭೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಾರಬ್ಬದ ಅವಶಿಷ್ಟ ಫಲಭೋಗದಲ್ಲಿ ಕಡಿನೆಯಾಗು 

ವದೇ ಉಪನುರ್ದವು. 

ಸಂಡಿತ ಭನಾಫಿಶಂಕರರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾದರೂ 

ಗಾಗ, ರು. ಅವರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾ ರೆಂಬುದನ್ನು 

ಬ್ರ ನೋಡೊಣ : ''76 greatness of Divine wisdom as the only 

2 of attaining liberation is taught in three verses of the 

4th Chapter from 36 10 38........ To the man seeking Moksha 

even Oharma becomes sin; because Dharma is separative, 

1೧ this verse wisdom fire burns action to ashes. The meaning 
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of this is wisdom renders 811 action impotant as regards 

its binding power. This brings us to the subject of the 

records of past lives. There are three records of past events. 

The physical memory of man is a record of past events of only 

of this life. The second record is found in the astral light 

which alone is accessible to the psychic. The third is 

Akasha, the cosmic ether This is the most permanent record 

and lasts for kalpas. But this is accessible only to the 

intiate, This power of reading the past comes tohim as a 

result of his spiritual progress and the consequent 

illumination. 
The three aspects of wisdom- sacrifice by reducing to 

to ashes the Triad-Karta, the doer, Kriya tne deed and Karma 

the object of the deed limits the man of wisdom above the 

operations of the law of Karma. In24 how kriya is rendered 

impotent; in 25 how Karta by identification with Brahma 

loses its binding power; in 25th how Karma is burnt to 

ashes- is shown.‘’ | 

ಕಾರ್ಲಮಾರ್ಕ್ಸರ ಸಮಾಜ ಸತ್ತ್ವಾವಾದಿಯಾದ ನಾನಲರು ತಮ್ಮ ಶ್ರೀಮದ” 

ಭಗವದ್ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ೩೪ ರಿಂದ ೩೭ ರ ವರೆಗಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಹೀಗೆ 
ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ, “ಜಗತ್ತಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅರಿನೆ ಇದ್ದ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೆಳಗಿನ ಪಾತಳಿ 

ಯಿಂದ ಮೇಲಿನ ಪಾತಳಿ ವರೆಗಿನ ಸ್ವತಃ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಮುಂಡೆ 

ಬಂತಕ್ಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಶೋಧ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಪಾಠ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ಪ್ರ ತ್ಯ ಕ್ಷ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ನಿನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊ. 

ಒಮ್ಮೆ ಈ ಜ್ಞಾನವು ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಈಗಿನಂತೆ ಮತ್ತೆ ಮೋಹದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವದಿಲ್ಲ. 
ಆದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳನ್ನೂ ಜೀವನ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನೂ 

ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಸಮರ್ಥನಾಗುವಿ. ಎಲ್ಲ ಪರಿತ್ಯಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ 
ನೀನು ಅನಿಚಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಜ್ಞಾ ನನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣ 
ದುಃಖವನ್ನು ದಾಟುವಿ. ಪ್ರಜ್ವಲಿತವಾದ ಅಗ್ನಿಯು ಉರುವಲವನ್ನು ಸುಡುವಂಶಿ 
ಜ್ಞ್ಞಾನಾಗ್ನಿಯು ನಿನ್ನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳನ್ನೂ ಸುಟ್ಟು 
ಅವುಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧ ಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. 
PR ಭ್ಯ ಯಜ್ಞ ಇ ET ಪ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಷ ತೆ 

ನ್ರ್ವ ವನ್ನು ಇಂಡು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸನೇ ಯಜ ವೆನಿಸುವದು. 
ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮಾಡುವ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಸಂಪತ್ತಿಯು 
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ಹುಟ್ಟುವದಿಲ್ಲ; ಇಡಸ್ಸೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಡಿ ಪೂರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ 
ದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿ ಸಲಿಕೈ ತುಪ್ಪ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತಿ 

ಸಿಕ್ಕೆ ಚಿಮಣ್ಣಿ ಎಣ್ಣಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಜ್ವಾಲಾಗ್ರಾಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು 
ಇನೆ ಆದುದರಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಹಾಕುವ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಈ ಶಬ್ದದ 

ಅರ್ಥವು ಕಾರ್ಯಕ್ಬಮತಾ (8801101670), ಮೊದಲು ಕೆಲಸ ಆಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನ 

ಹೀಗೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅದೂ ಇದೆ. 

ಇದರಂತೆ ಇವರ ಮುಕ್ತಿಯ ಕಲ್ಪನೆಯೂ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ 

ಸಿದ್ದೆ, “ಜೀವನಡೊಳಗಿನ ಎಲ್ಲ ಅಡಚಣಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಪಾರಾಗುವಡೇ ಮುಕ್ತಿಯು. 

ಜೀವನಿಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಸಂಸತ್ತು ಸಿಕ್ಕರೆ ಅವನು ಆನಂದ 

ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗುತ್ತಾ ನೆ. ಆದರೆ ಗೀತೆಯು ಅಧ್ಯಾತ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿದ್ದರೂ 

ಅದರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಇಲ್ಲ; ಈಶ್ವರನಿಲ್ಲ; ಭಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಅನ್ನ, ಅನ್ನ 

ದಸಲುವಾಗಿ ಜೀವನು ಥಡ ಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದೊಂದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ನಾದದ ವಿಡಂಬನೆ: 

ಭಕ್ತಿಯ ನಿಸರ್ಯಾಸ. 

ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತವಾದ ಅಗ್ನಿಯೇ ಬೇಕೆ, ಅದರ ಉರವಲೇ ಬೇಕೆ!! ಈ 
ಜ್ಞಾನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವಲ್ಲ ಸರ್ವವ್ಯಾಸ್ತನಾದ ಅವ್ಯಕ್ತನಾದ ಭಗವಂತನ 
ಜ್ಞಾ ನವು, ಆದುದರಿಂದ ಆ ಆಗ್ನಿಯು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದೆ. ಜ್ಞಾ ನೇಶ್ವರಿಯವನರು- 

“ಇದು ನೋಡು ! ತ್ರಿಭುವನವನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸುವ ಜ್ವಾಲೆಯು ಹೊರಟು ಆಕಾಶ 
ದಲ್ಲಿ ಹೊಗೆಯನ್ನು ತುಂಬಿತು. ಈ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದ ರುಂರೂವಾತದ ಮುಂಜಿ 

ಮೋಡವು ಎಸ್ಟು ನಿಂತೀತು ? ಅಥವಾ ಯಾವದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಟವಾಗಿ ನೀರನ್ನೇ ಸುಡು 

ವದೋ ಅಂಥ ಗಾಳಿಯಿಂದ ದಹದಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದ ಅಗ್ನಿಯು ಹುಲ್ಲಿ 

ನಿಂದ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಬಹುದೇ ಹೇಗೆ? ಇದು ಅಪರೋಕ್ಸ ಜ್ಞಾ ನದ 

ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಎದುರಿಗೆ ಕರ್ಮ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು. ?” 

ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ 

afg aad ge ofaafagfaed 1 
mead qafog: ಇಗಿರ ಇಗ. ೫೬೮೫ 11806 

ಅಸರೋಕ್ಸ ಜ್ಞಾ ನದಷ್ಟು ಪವಿತ್ರವಾದುದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. 

ಜಾ ನೋಪಾಯದಿಂದ ಯುಕ್ತನಾದ ಮನುಷ್ಯನು ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆ 

ಜ್ಞಾ ನವನ್ನು ಬಹುಕಾಲದ ತರುವಾಯ ತಾನೇ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. 

ವಿಶೇಷ ಟನ್ಬಣೆಗಳು :- ತಾತ, ಬಹಳ ಕಾಲದ ತರುವಾಯ ಸಾಧನೆಗ 

ಳನ್ನು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯನು 

ಅನರೋಕ್ಸ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. 
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೫g : ಈ ಯೋಗದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾನಾವಿಧವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ 

ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು 1 

(ಇನೆ ia afi ಇ) ಯೋಗ ಎಂದರೆ ಕರ್ಮಯೋಗ 
ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನಯೋಗಗಳೆಂಬ ಎರಡೂ ಸಾಧನಗಳಿಂದ (ಸರತ: ೫ಾಾಕರ್ಗ- 

ಕಾ) “ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವನರು' ಎಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. 

ರಾಮಾನುಜರು ಮಾತ್ರ ಇಗಣಗನಗಾಸೆಣಗಿಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಠೌ 
ನೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ಮಯೋಗವೆಂದೇ ತಾತ್ಸರ್ಯ. ವೇಂಕಟನಾಥರು ರಾಮಾನು 

ಜರನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆಂದು 0. ಹೆ. ನದ್ಮನಾಭಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 
ಅವರು ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. (ಫಸ ೯೫ ಇಸ qaqa ೪೫೫) 
ಜ್ಞಾ ನದೆಂತೆ ಕರ್ಮದಿಂದಲೂ ಪಾಪ ಪಕ್ಟಯವಾಗುತ್ತದೆ. wd: ಕರೆಗಳ ೫೧೯೫ 

ಗಣ: ) ಆದರೆ ಕರ್ಮದಕ್ಕಿಂತ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಶೇಷವಡೆ ? ಎಂದರೆ 
ಜ್ಞಾನವು ಸಮೂಲವಾಗಿ ಪಾಸವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕರ್ಮದ ಮೂಲದ 
ಅಜ್ಞಾ ನನನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ನಾಶ ಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. 

ಪ್ರಭುಪಾದರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಂತೆ ಅಪರೋಕ್ಸ್ಸ ಜ್ಞಾನವು ಅಜ್ಜಾ ನ 
ನಾಶದ್ವಾರದಿಂದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ. ರೆ, 110೧೦8೦೦ 

15 Ni cause of our RN and knowledge is the cause of 

our liberation."’ 

ಈ ಶಕ್ತಿಯು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಮೊದಲು ಕರ್ಮಯೋಗದಿಂದ 

ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಆ ಮೇಲೆ ಕಾಲದಿಂದ ಪಕ್ವವಾದ ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು 
ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. 

ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ನರು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಟಿಪ್ಪಣೆ 

ಯಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ 2... Self control discovers it to man: ಆತ್ಮ 

ಸಂಯಮನವು ಅವನಿಗೆ ಅದನ್ನು (ಅಪ ಪರೋಕ್ಸ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ೩) ತಂದು ಕೊಡುತ್ತ ಜಿ 

ಆದರೆ ಆತ್ಮ ಸಂಯಮನವು ಕರ್ಮಯೋಗದ ಹ ಮಾತ್ರೆ. ಇಡೀ ಕರ್ಮಯೋಗನನ್ನು 

(ಆತ್ಮ ಸಂಯನುನ, ಅಹೆಂಕಾರಶ್ಯಾಗ್ಯ ಕರ್ಮಾಚರಣೆ, ಸಲಸಮರ್ಸ್ಪಣೆ, ಶ್ರದ್ಧಾದಿ 

ಸಾಧನ ಸಂಸತ್ತು ಮೊದಲಾದ ಯೋಗ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ) ಆಚರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ 

ಜ್ಞಾ ನೋದಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಬರೀ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹದಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಸೋಮನಾಥಾ 

ಕ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ ೬ ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಓದುವದರಿಂದ, ಗುರು 

ಮುಖೇನ ಕೇಳುವದರಿಂದ, ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೇ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವದರಿಂದ 

ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧ ವಾಗುತ್ತ ಬಂದು ಕ್ರಮೇಣ... ತನ್ನೊಳಗೇ ಇರುವದು ಕಾಣು. 

ವಡ (ಗೀತಾಭಾವಧಾರೆ). 
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ಆದರೆ ಶಂಕರಾನಂದರು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪುವದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯ ಸಂದರ್ಭ 

ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾ ನಯೋಗನೇ ಅಭಿಪ್ರೇತೆ. ಕರ್ಮಯೋಗವ 

ಲ್ಲೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಸಂಸಿದ್ಧ 

ನೆಂದರೆ ವಿರಕ್ತ ನಾದ ಸನ್ಯಾಸಿಯು. ಆದುದರಿಂದೆ ಜ್ಞಾ ನಯೋಗವೇ ಅಭಿಪ್ರೇತ. 

ಎಂದು ಅವರ ಮತ. ನೀಲಕಂಠರು ಮಾತ್ರ ಖಣ ಈ afd 
ಇ ಎಂದು ವಿಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಶ್ರೀಧರರು ಮಾತ್ರ ಕಫ ೫೧೧೫೩ ಹಗಗ nga dT 
ಗತ: ಪಲಗ: ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಘಣಕಗಗ್ಲ ದಲ್ಲಿ ಯೋಗ 
ನೆಂದರೆ ಕರ್ಮಯೋಗವೆಂದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸಲಿಕ್ರೆ 

ಸತ್ತ ಹಣೆ ಗಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ವೆಂಕಟಿನಾಥರು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. “ಆ 

ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಗ ್ತ: ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ ಕರ್ಮಯೋಗದಿಂದ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು 

ಹೊಂದಿ ಅಡು ಪರಿಪಕ್ಚವಾಗಲಿಕೆ ಬೇಕಾದ ಕಾಲವು ಗತಿಸಿದ ಮೇಲೆ ತಾನಾಗಿಯೇ 

ಆಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ. ತನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರೆ 
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕರ್ಮಯೋಗವು ಇರತಿರಲಿಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮೊದಲಾದವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ 

ಜ್ಞಾ ನವು ಹುಟ್ಟುವದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕರ್ಮಯೋಗವು. ಜ್ಞಾನದ ಅಂತರಂಗ 

ಸಾಧನವಾಗಿದೆ *) 

ಚಿದ್ಭನಾನಂದರು ಸಹ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ : The proper practice of 

Karmayoga transforms the life of the yogi into Jnana yajna. 

ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚರ್ಚಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯೋಗವೆಂದರೆ ಯಾವದು ನಿರ್ಣಯಿಸುವ 

ಮೊದಲು ಯೋಗನೆಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಬ್ದನಿರಬಹುದು, ಜ್ಞಾ ನಯೋಗಿಗಳು; 

ಕರ್ಮಯೋಗಿಗಳು, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಿಗಳೆಂದು ಮೂರು ತರಹದ ಜೀವರು, ಎಲ್ಲರೂ 

ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಪರೋಕ್ಷನನ್ನು ಹೊಂದಶಕೃವರೇ; ಬೇಕಿ ಬೇಕಿ ಯೋಗ್ಯತೆಯ ಜನರು 

ಜ್ಞಾ ನನನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೈ ಬೇರಿ ಬೇಕಿ ಯೋಗ ಎಂದರೆ ಸಾಧನವನ್ನು ಯೋಜಿಸ 

ಬಹುದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯೋಗ ಶಬ್ದವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ 

ದ್ಹಾರೆಂದು ನಾವು ಭಾನಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು. ಯೋಗವು ಮೂರರ 

ಸಂಮಿಶ್ಸಣವೇ ಇರುವದರಿಂದ. ಯೋಗ ಶಬ್ದವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ 
ಇಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳುವದು ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. 

areata ೫೫೧ ಎ went ಎಂದರೆ ಮನಸು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. 

ಸರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವು ಮನಸಿನಿಂಡಲೇ ಆಗುವದರಿಂಡ! ಕಾಲ ಪರಿಪಕ್ಟವಾದ ಮೇಲೆ 

ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಿದನನಿಗೆ ತಾನೇ ಪರಮಾತ್ಮನು ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಾನೆ. 
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ಆದರೆ - ೫7೮೫೧7 ಎಂದರೆ "ಪರಮಾತ್ಮನ ನಿಷಯದಲ್ಲಿ' ಎಂದು ಇನ್ನೊಂದು 
ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಪಂಕ್ತಿಯ ಅರ್ಥವು "ಪರಮಾತ್ಮನ ನಿಷಯದಲ್ಲಿ' 

ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಾಲ ಸರಿಪಕ್ವವಾದಮೇಲೆ ತಾನೇ ಸ್ವತಃ ಹೊಂಡುತ್ತಾನೆ' 

ಎಂದು ಆಗುತ್ತದೆ. 

af ae age 705೧೬೯ aa. ಅಪಕೋಶ್ಸ ಜ್ಞಾನದಷ್ಟು ಪವಿತ್ರ 
ನಾದುದು ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲ. “ಒಮ್ಮೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ತಮಗೆ ಅದೆ ತೆ ಪತೆ 

ನನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದ ಗುರುಗಳಿಗೆ... “ ನೀವು ದಿನಾಲೂ ಯಾಕೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ” 

ಎಂದು ಕೇಳಿದರಂತೆ, ಆತ ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ 
“ನೋಡು ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗಜೇ ಇದ್ದರೆ ಕಿಲುಬು ಕಟ್ಟುವದು ಅಲ್ಲವೇ ? 

ಹಾಗೆಯೇ ಮನಸು! ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಬೆಳಗಬೇಕು,” ಎಂದರು 

ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರು. ಆ ಪಾತ್ರೆ ಚಿನ್ನದ್ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಏತಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. 

ತೋತಾಪುರಿ ಆಗ ನಿರುತ್ತೆರನಾದ, ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯುವದು ಎಂದರೆ ಚಿನ್ನವಾಗುವದು. 

ಒಮ್ಮೆ ಅದು ಸ್ಪರ್ಶ ಶಿಲೆಗೆ ತಾಕಿ ಚಿನ್ನವಾಯಿತು ಎಂದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ತೊಳೆಯ 

ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನನೆಂಬುವದು ಇಂತೆಹುದು” (ಸೋಮನಾಥಾನಂದ--ಗೀತಾ 

ಭಾವಧಾರೆ) 

ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ : This knowledge is the fruit of 
devotional service and when one is situated in transcendental 

knowledge he need not search for peace else-where, for he 

enjoys peace within himself. “ಜ್ಞಾನವು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಸೇನೆಯ ಫಲವು. 

ಇಂಥ ಅತೀಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದಾಗ (ಅನರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ) ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಅವನು 

ಹೊರಗೆ ಅಲೆದಾಡುವಡು ಬೇಡ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅವನು ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ 

(೫7೯೫೧) ಕಾಣುತ್ತಾನೆ.” 

ಆದುದರಿಂದ ಜಾ ನೇಶ್ವರಿಯವರು ಈ (ಅಸರೋಕ್ಷ ) ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸದೃಶ 

ವಾದುದು ಅದೊಂದೇ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದರಂತಹದು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲವೆಂದೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

gamed Td ಕ: ೫೫8%: | 
wid Sasa ೮೫! ೯1ಗ೧೫ಇಗರ್ಗೀ ಗಾತ Nell 

ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಆಸ್ತಿಕ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ಯುಳ್ಳ ನಾನೇ 

(ಕೃಷ್ಣನೇ) ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂಬ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯನು ಅಸರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವನ್ನು 

ಹೊಂಡುತ್ತಾನೆ. ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. 

ನಿಶೇಷ ಟಪ್ಪಣೆಗಳು :- ಈ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಗುರುವನ್ನು 

ಶೋಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು. ಆದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಲಿಮೆಗೆ 
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ಹೊರಗಿನೆ ಯಾವ ಸಂಸತ್ತು ಸಾಲದು; ಒಳಗಿನ ಶೃದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ಬೇಕು.” ಭಕ್ತಿಗೆ 
ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನು ಒಲಿಯುವನು. ಅಪೌರುಷೇಯ ವೇದಗಳ ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಾ ಸ 

ವಿಲ್ಲದ ನಡೆತೆಗೆ ಮಾಧವನು ಒಪ್ಪನು. ಆಸ್ತಿ ಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅವನ ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವೂ 

ದೊರೆಯಲಾರದು 

ಆದುದರಿಂದ ರಾಘವೇಂದ್ರರು ಈ ಶೊ ್ಲಕಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ 

wa ಕ್ ೫೫ deat ues ಇ1ಕ್ಸ ಹೀಗೆ ಜ್ಞಾ ನದ ಮಹಿಮೆ 

ಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿ ಅದರ ಅಂತರಂಗ ಸಾಧನವನ್ನೂ ಅದರ ಕೊನೆಯ ಫಲವನ್ನೂ 

ಭಗವಂತನು ಈ ಶ್ಲೊ (ಕದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾನೆಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. 

ಹೀಗೆ ಭಕ್ತಿ. ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಸುಸಜ್ಜಿ ತನಾಗಿ ಸಾಧಕನು 

ಶ್ರೀಯುತ ಅರಬಿಂಡೋರವರು ಶ್ರದ್ಧೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ ;- 

Our endeavour is to become the Divine, to be as He ಶತ. 

That also depends on Shradha, Itisa belief in its truth an 

inmost will to live it, This power, this Shradha is in any 

case our basis, When we live and do according to our desires 

that is a persistent act of Shradha belonging to our Tamasic 

and Rajasic nature. When we tryto live according to our 

Shastra we proceed by a persistent act of Shradha which 

belongs to a sattwic tendency ೬... When we try to be, to live 

and to do according to the devine nature, then too we must 

Proceed by a persistent act of Shradha This must be accord- 

ing to Gita the faith of sattwic nature. (೫) ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು 

ಹೆರಿದಾಡದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧದಲ್ಲಿಡುತ್ತಾನೆ. (a7) ಈ ಎರಡು ಗಾಲಿಗಳ ಮೇಲೆ 

ಉರುಳುತ್ತಾ ಸಾಧಕನು ತನ್ನ ಗಮ್ಯುದ ಕಡೆಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅದರ 

ಮೊದಲಿನ ಮೆಟ್ಟಿ ಲೇ ಎರಕ ಕ್ಷಜ್ಜ್ಞಾ ನ- ದೇವರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಯ್ಯಾರ- ಅದೊಂದು ಜೀವನ 

ದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆನುಭವ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೂ ದೈನಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತುಂಬಿ 

ನಿಲಕ್ಷಣ ನೋಟ, ವಿಚಿತ್ರ ಸ್ಪರ್ಶ, ನಾಲಿಗೆಗೆ ಹೊಸ ರಸ ಜ್ಞಾನ, ಕಿವಿಗೆ ಎಂದಿಲ್ಲದ 

ಮಾಧುರ್ಯ ಮೂಗಿಗೆ ಮೋಹವಿಲ್ಲದ ಮಾಧುರ್ಯದ ಅಮಲು. ಜೀವನದ ನರಿ- 

ಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧವನ್ನುು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರತಿಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ 

ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಠಾಂತರದ ಸಮಸ್ಯೆ : ಎಲ್ಲರೂ 848 ಎಂಬ ಪಾಠನನ್ನೇ 

ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ರಾಘವೇಂದ್ರರು ಮಾತ್ರ ಸಣ ಎಂಬ ಪಾಠವನ್ನು 

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನ. ಎಂದರೆ "ಗಮ್ಯ, ಗುರಿ, (ಮುಕ್ತಿ) ಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನಾಗಿ 
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ಎಂದು ಅರ್ಥ: ಇಕ್ಕಗ: "ನನ್ನಲ್ಲಿ (ಕೃಷ್ಣ ನಲ್ಲಿ) ನಿಷ್ಠೆಯ ುಲೃವನಾಗಿ' ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಈ 

ಎರಡನೇ ಅರ್ಥವು (ನಾನೇ ಪರನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡವ; ನನ್ನನ್ನೇ ಅನನ್ಯಭಾವದಿಂದ 

ಶರಣು ಬಂಡವ)ಸಂಗತಿ ಸಂಪನ್ನನಾಗಿ ಅನ್ವಯದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥ*ತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 

ಭಕ್ತನಿಗೆ ಗುರಿ ಮುಕ್ತಿಯಕ್ಕಿಂತ ಕೃಷ್ಣನೇ ಎಂಬುದು ಲೋಕ ವಿಶ್ರುತವಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ 

ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಪರಮಭಕ್ತರಾದ ರಾಘವೇಂದ್ರರು ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಆರಿಸಿರಬಹುದು 

ಸತ್ಯಧ್ಯಾನರೂ ಈ ಪಾಠವನ್ನೇ ಸಿ ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದದರಿಂದ ತಾಶ್ಸರ್ಯದಲ್ಲಿ 

(ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ) ೫೧೫೧ caren ೫% ಕಗತತ್ತಗರಗಿತ 

ಎಂದು 4೫ ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ೫ಗ7೫ನಳರ್ಗಇಗಾ ಎಂದರೆ ಆತ್ಮನಾದ 

ವ್ಯಾಪ್ತನಾಡ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೂ ಭಕ್ತನು ದಿನ್ಯಜ್ಞಾ ನದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾನೆ 

ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರ: ಎಂಬ ಪಾಠವು ಆಚಾರ್ಯರಿಗೂ 

ಸಮ್ಮತವಿರಬೇಕೆಂದೂ ಕೋರಿದ್ದಲ್ಲೇ ರಾಘವೇಂದ್ರರು ಆರಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. 

೪೧ ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಗಣಸಕ ಎಂದರೆ (Tar ಕಣ) "ಪರೆ 
ಮಾತ್ಮನ ಭಕ್ತನಾದವನನ್ನು' ಎಂದು ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 

ಇಗ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಂ 

ಬೇಗನೆ ಹೊಂದುತ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಘಿ Met wadtkT 

ಒಳ್ಳೇ ಜ್ಞಾನ (ಐಕ್ಯಜ್ಞಾನ) ನಾದ ಕೂಡಲೇ ಮೋಕ್ಷವು ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 

ಆನಂದಗಿರಿಯನರು ಹೀಗೆ ವಿಶದೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಞಾ ನವಾದ ಕೂಡಲೇ ಅಜ್ಞಾ ನವು 

ಹೋಗುವದನ್ನು ಹಗ್ಗವು ತಿಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಹಾವು ಎಂಬ ಅಜ್ಞಾನವು ಕೂಡಲೇ 

ಹೊರಟು ಹೋಗುವಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವಾದ ಕೂಡಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞ್ಯಾ ನದಿಂದ ಕಲ್ಪಿತ 

ನಾದ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಬಂಧಸಹಿತವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಮೋಕ್ಷ ಆದರೆ 
ಪ್ರಾರಬ್ಧಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನೇ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಪಾ ್ರರೆಬ್ಬ ವಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಭೋಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ 

ಮೋಕ್ಷವು ಜೊರೆಯುವದು. ೩೭ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇವರೇ ಪಾ )ರಬ್ಧ ವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದಂತೆ 

ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಳಕು ಬಂದ ಕೂಡಲೆ ಕತ್ತಲೆಯು ನಿವೃತ್ತ 

ವಾಗುವಂತೆ. ಜ್ಞಾನೋದಯವಾದ ಕೂಡಲೇ ಮೋಕ್ಷವು. ಜೊರೆಯುತ್ತದೆಂದು 

ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ- 1111887178 suggests that he 

attains The Supreme state of Bliss, after the Karma which 

has commenced to operate, completes its course, (fad 

ad... ede 7೫1), 
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ರಾಮಾನುಜರು ಅಂ ಎನ್ನುವದನ್ನು ಮೊದಲು ಕಷ ಈಸ? ಎನ್ನು 

ವದಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಇಗ sR Saf ಕತ ST. 

ಆಮೇಲೆ ಜತ್ seat ೮೮1 wif of ೫೧೫೪0. ಇದ. ಸ`ಧಾಗಲಿ 
ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ, ಪರಮ ಶಾಂತಿ, ಎಂದೂ ಹೋಗದ ಶಾಂತಿ... ಪರಮ ಶಾಂತಿಯನ್ನು 

ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ರಬೇಕು.... ಜೀವನದ ಎಂತಹ 

ಆಘಾತದ ಸಿಡಿಲುಗಳು ಬಡಿದರೂ ನಾವು ಭದ್ರವಾಗಿರುಪೆವು. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ನುನೆಯ 

ಸುತ್ತಲೂ ಬಡಿದ ಸಿಡಿಲನ್ನು ತರ್ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿ ಕರಿಸಿ ಭೂಮಿಗೆ ಚಟ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ 

ಆವ ೈತರಾಗಿರುವೆವು. ತ ಕೇಕು” ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸಿ ದ್ವಾರೆ-- 

7೧೯೫7: STS wafoeraarfe ಕ್ ಬಗ: ಕರ್ನುಯೋಗದಿಂದ 
ಮೋಕ್ಷ ಸಂಪಾದಿಸಿದವರು ಮುತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಇರಣವಿಲ್ಲ 
ಆದರೂ ಸಹ ಅವರು ಭಕ್ತಿಯೋಗವನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು; ಮತ್ತು ಪಾ ೧ಬ್ಧವನ್ನು 

ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮುಕ್ತಿಯು ದೊರೆಯುತ್ತದೆಂದು -ಭಿಪ್ರಾಯ 

ಪಡುತ್ತಾರೆ. 

ಇದರಲ್ಲಿ ೧) ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಬೇಕಿ ಜನ್ಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ 
ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲವೆಬ ಮಾತು. ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮವು ಒಂದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ತೀರದು. 

ಅಥವಾ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಜ್ಞಾ ನಿಗಳು "ನೇಕ ಜನ್ಮ ತೆಗೆದು 

ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ: ೨) ಕರ್ಮಯೋಗದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ 

ಪಡೆದವನು ಜಾ ಶ್ಲಿನಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗದೇ ಭಕ್ತಿಯೋಗವನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತ 

ದೆಂದು ಹೇಳುವದು, ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಗಳು ಕರ್ವಯೋಗ 
ದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಬೆಕಿತಿರುತ್ತವೆ. ಚಡುಚರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವ 

ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. 

ಆದುದರಿಂದ ರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥರು ಗ fret 

safe ೫7೪೫೫ | 80 ಕ್ವ ಕಣಾ. ಕರ್ಷಾ್ಗಗಳಕಾಗಾರ ತಡಮಾಡದೆ 
(ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು) ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಆದಕೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ನಿರಬಾರದು. ಆದು ಇದ್ದರೆ 

ಅದನ್ನು ಭೋಗಿಸಿದ ಮೇಲೆಯೇ ಮೋಕೋರೂಪ ಶಾಂತಿಯು ಡೊರೆಯುತ್ತದೆಂದು 
ಅರ್ಥ. 

“ಯಾವುದರಿಂದ ಜ್ಞಾ ನ ಲಭಿಸುತ್ತದೆಂಬುದನ್ನು ತ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ... 

೧) ಶ್ರದ್ಧೆ, ಮಹಾ ನಿಶ್ವಾಸ. ಜ್ಞಾ ಸದ ನಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ೨) ತತ್ಪರತೆ 

ಅಪಾರ ಶ್ನೆ ಸಾಲದು ಅದರ ಸಾಧನೆಗೆ ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಕು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳುವ 

ಮೂರನೇ ನಿಯಮ ೩) ಸಂಯತೇಂದ್ರಿ ಬಾಶಾ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯನಾಗಿರಬೇಕು. 
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ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಶತ್ರುಗಳು. ಅವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಕೆ ಅವುಗಳನ್ನು 

ತಡೆಯಬೇಕು. 

ಅದಕ್ಕೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಜ್ಞಾ ನದಸಾಧನ ಂಗೆ ಸಾಧನಗಳಾದ 

ಶ್ರದ್ಧೆ ಮುಂತಾದವುಗಳು) ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಯಾದ ಅಜ್ಞಾನ ಮುಂತಾದವು ಮತ್ತು 

ಜ್ಞಾ ನದ ಫಲ ಪರಮ ಶಾಂತಿ ಆಥವಾ ಮೋಕ್ಷ ಇವುಗಳನ್ನು ಈ ಶ್ಲೋಕ ಮತ್ತು 

ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆಂದು ತಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

(mead ಗಿಗಾಗಾಇತ ಇ agetera sodgafd.— TET). 

ಲೊ. ಓಳಕರು “ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯು ದೊರೆಯುವದು; 

ಆದರೆ ಅದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಯಿಂದಲೂ ದೊರೆಯುವದು (೧೩-೨೫) ಆದರೆ ಯಾವನಿಗೆ ಸ ತ 

ಬುದ್ಧಿಯೂ ಇಲ್ಲ; ಶ್ರದ್ಧೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತ 

ದೆಂದು ಭಗವಂತನು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾ ನೆಂದು ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಇಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲ ಶ್ರದ್ಧೆಯು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಜ್ಞಾ ನಸಂಚಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ 

ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಬೀಳುತ್ತದೆ ನೋಡಬೇಕು. 

K. N. ಉಪಾಧೈಯವರು ತಮ್ಮ Early Budhism and the Bhaga- 

866118 ದಲ್ಲಿ ಈ ೯7 ಯನ್ನು ಹೀಗೆ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ - Positive descri- 
ption of this highest state ''801೧೮!೧೮ and absolute bliss" 

ಶ್ವ #82. This salvation is nota new acquisition; it is the 

realisation of the ever present truth (V-26). 

ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ನ್ನರು ೫3 ದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟಿಸ್ಪ್ರಣೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನ 

ಜ್ಞಾ ನ ಸಂಪಾದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯು ಅವಶ್ಯವಾಗಬೇಕು. ಜ್ಞಾ ನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸ 

ಬೇಕೆಂಬ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯು ಜೀವನಿಗೆ ಇದೆ ಜೀವನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಜ್ಞಾನದ ಪಡಿನೆಳಲೇ ನಮ್ಮ 

ಸ್ವಭಾವದ ಆಳವಾದ ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡಿದೆ. ಈ ಜ್ಞಾ ನವು ಸಂದೇಹದಿಂದ 

ದೂರಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬೌದ್ಧಿಕ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅನಲಂಬಿ 

ಸುತ್ತೇವೆ; ಮತ್ತು ತತ ಅನುಮಾನನನ್ನೂ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತ (ಪೆ, 

ಆದುದರಿಂದ ಸಂಶಯ ಮತ್ತು ನಾಸ್ತಿಕತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಆ ಈ 
ಜ್ಞಾನ (ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ) ಈ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ನಿಲುಕುವದಿಲ್ಲ ಅದು ಅಂತರ್ಥನವು; 

ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಯೇ ಬಳಸಬೇಕು; ಮತ್ತು ಮನಸಿನಲ್ಲಿಯೇ 

ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ದಾರಿಯೆಂದರೆ ಶ ದ್ಧ ಮತ್ತು ಸಂಯಮ. 

ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ಶ್ರ ದ್ಧ ಇದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಸಟ್ಟ ಶಾಸ್ತ್ರ, 

ಸಿಕ್ಕುವದು; ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಸ ಸಿಕು ಬೃವನು. ಅದನ್ನು ಅನುಷಾ ನೆ ತರಲು 
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ಇರುವ ಆತಂಕಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಮಾಯವಾಗುವವು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದನ್ನು 

ಸಾಧ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವದು ಶ್ರಜ್ಮೆ.” (ಸೊಮನಾಥಾನಂದ- ಗೀತಾಭಾವಧಾರೆ.) 

ಸ್ವಾಮಿ: ದಯಾನಂದರು ತಮ್ಮ 7೧6 8೧8080860119ದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ (Belief) 
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ: ''೧೦ you believe in the maker of 

this watch ? The reply is only ''/ಅ9'', You did not see him; 

but still you say there is a creator for the watch. Can you 

think that itis a belief that you have? Let us analyse what 

belief is. A belief is a judgement before knowledge. 1 | 

Judge before | come to know about a thing, it is called belief 

Every belief therefore is subject to verification... Belief, 

because it is not based on knowledge can always be shaken.” 

ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಶ ಶ್ರದ್ಧೆಯು ಇಂಥ ಅಸ್ಥಿರವಾದ ಶ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲ; ಈ ಶ್ರದ್ಧೆಯು 
ಜೀವನ ಸ ರೂಪವೇ. ಎರ ಸ್ವಾತಿಕ ಜೀವನ ಶ್ರ ದ್ಧ ಯು ಅವನ ಸ ರೂಪವೇ. 

ಸ ಅಸರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾ ನವು gS ರೂಪವೆ. ಯಾ ಅವರೆಡೂ 

ಬಾಧೆ ಹೊಂಡುವ ಸಂಭವವೇ ಇಲ್ಲ. ಈಸ ರೂಪಕ ದ್ಧ ಯೇ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾ ನಕ್ಕೆ 

ಕಾರಣನೆನಿಸುವದು. ಆದರೆ ದಯಾನಂದರ “ಬಕ (Belief) ಯು ಸ ಸಾಶ್ಟ ತ್ಯ 
ತತ್ವಜ್ಞಾ ನದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಬಲವಾದ ಅನಿಸಿಕೆಯು (Belief is 
a kind of feeling) ಇದೊಂದು ಅಸರಿಸಕ್ಟ ತಿಳುವಳಿಕೆ (ingrained 1೧ 

man) ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಸ್ವಭಾವಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿ ಜಿ, ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಕರಿಸಿ 

ಜ್ಞಾ ನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 

ಭಗವಂತನು ಹೇಳಿದ ಶ್ರದ್ಧೆಯು ಇದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆಯು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ 

ರೂಪಿಯಾದ ಜೀವನದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಹಾಸು ಹೊಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಅದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ 

ವಿರುದ್ಧ ವಲ್ಲ; ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ನಿಚ್ಚಳವಾದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿಬೆಳೆದಿದೆ, ಆದುದಂಂದ ಅದು 

ಶುದ್ಧವದೆ. ಅದರ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಜೀವನು ಅಪೂರ್ಣತೆಯಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗೆ 

ಮುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಆದುದರಿಂದ ಸ್ವರೂಪ ಶ್ರದ್ಮೆಯಿಲ್ಲದೆ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಥಾರ 

ನಿಲ್ಲೆಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. 

ಖರೆಯವರು ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ೩೪ ರಿಂದ ೩೯ ರ ವರೆಗಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಮೇಲೆ 

ಡೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ 

ಸಮಾಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಆಕ್ಷೇಪವು ಈ ಬಗೆಯಾಗಿದೆ :-“ಈ ಆರು ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ 
ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಪ್ರಾಹ್ತಿಗೆ ೧) ಗುರೂಪದಿಷ್ಟ ೨) ಸ್ವಯಂ ಯೋಗಸಿದ್ಧ ಎಂಬ ಎರಡು 
ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟೀಕಾಕಾರರ ಐಕಮತ್ಯ 

ವಿದ್ಧಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಎರಡು ತರಹಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಂಡೇ ಮೂರನೆ 



೨೩೨ ಅಧ್ಯಾಯ ೪ 

ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗ್ವಣಣಣಗ್ಳಿಣ ಯು ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆಂಬುದನ್ನು 

ಮಾತ್ರ ಯಾರೂ ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಂದಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನಪ್ರಾಪ್ಲಿಯ ಪೂರ್ವಾಪರವಾದ 
ಎರಡು ರೂಢವಾದ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು 

ಶರಾ ಹೊಡೆದು ಆ ಎರಡು ವಿಧಗಳು ಗೌಣವಾದವುಗಳೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಮೂಲ ಗೀತೋಸ 

ದೇಶಕ್ಕೆ ಇವುಗಳ ಮಹತ್ವವೇನೂ ಇಲ್ಲೆಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸರಿ 

ಯಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ೧ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೇ ಅರ್ಜುನನು “ಕೃಷ್ಣ [ 

ಒಮ್ಮೆ ನೀನು ಕರ್ಮಸನ್ಯಾಸಿಯ ಉಸದೇಶಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೇಗನೇ (ಕರ್ಮ) 

ಯೋಗವನ್ನು ಉಪದೇಶವರಾಡುತ್ತಿ? ಎಂದು ಭಗವಂತನನ್ನು ತಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ 

ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ಕೃಷ್ಣನು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕರ್ಮಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ 

ರಲಿಕೈಬೇಕು. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಯಾರೂ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಉಪದೇಶ 

ವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಯುಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಯಾರು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ “ar: qd 

WRITE, AiTdroeasnid, qo wd fg TATT 
ಇತ್ಯಾದಿ ಜ್ಞಾ ನಪ್ರಭಾವದರ್ಶಕ ಅಥವಾ ಅನಾಸಕ್ತ ಕರ್ಮಪ್ರಭಾವದರ್ಶಕ 

ವಚನಗಳನ್ನು “ಕರ್ಮಸನ್ಯಾಸ'ವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆಂದು ಜಗ್ಗಿ ಎಳೆದು ಎಲ್ಲರೂ 

ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಕರ್ನು 

ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾ ನೆಂಬುದು ಅನಿರ್ಣಿತವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ 

ಈ ಆರೂ ಶ್ಲೋಕಗಳು ನಿಷ್ಠೆಯ ಎರಡೂ ತರಹಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವವೆಂದು ನಮಗೆ 

ಕಂಡು ಬಂತು. ಅರ್ಥಾತ್ ಕರ್ಮಸನ್ಯಾಸದನರ್ಣನೆಯೂ ಈ ಆರರಕ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. 

೪-೩೪ ಗುರೂಪದಿಷ್ಟ ಜ್ಞಾ ನ ಮಾರ್ಗವೇ ಗೀತೆಯ ಸಾಂಖ್ಯನಿದ್ಯಾ. ಅದೇ ಕರ್ಮ 

ಸನ್ಯಾಸ ವಿಧಾ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಯೋಗ ಸಂಸಿದ್ಧ ನಿಧೆಯು ೪-೩೮-೩೯ ಶ್ಲೋಕಗಳು. 

ಅವೇ ಕರ್ಮಯೋಗನಿದ್ಯೆ. ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ಮುಂಡೆ ೫-೨ ರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು “ಸಾಂಖ್ಯ' 

“ಯೋಗ” ಗಳೆಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಮೂರನೆ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೃಷ್ಣನು ಇವೇ 

ಶಬ್ದಗಳನ್ನೇ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇವೇ (ವರ್ಣ) ಕರ್ಮಸನ್ಯಾಸ (ವರ್ಣ) ಕರ್ಮ 
ಯೋಗಗಳು”. 

"ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ೪-೩೮-೩೯ ರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಿಖಿತನಾದ "ಸ್ವಯಂ ಯೋಗ ಸಂಸಿದ್ಧ 
ನಿಧಾ'ವೇ ಗೀತೋಕ್ತ ಕರ್ಮಯೋಗ ವಿಧಾ. ಆದರೆ ಅದರಂತೆ ೪-೩೪ ರಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣ 

feared ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗುರೂಪದಿಷ್ಟ ವಿಧಾವೇ ವರ್ಣಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ 

ದರ್ಶಕವೆಂದು ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶಬ್ದವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ 

ಓೀಕಾಕಾರರೂ ಜ್ಞಾ ನಸ್ರಭಾವದರ್ಶಕ, ಅನಾಸಕ್ತ ಕರ್ಮಪ್ರಭಾವದರ್ಶಕ 

ಶಬ್ದಗಳನ್ನೇ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹಾಗೂ ಹೀಗೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಕ್ನಿಸಿ 

ಜ್ಹಾರೆ. 



ಗೀತಾ ಗ್ರಂಥ ಏನರಣೆ ೨೩೩ 

ಅರ್ಜುನನು ಕ್ಬತ್ರಿಯನಾದುದರಿಂದ ಈ ತರಹೆ ಯೋಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸ 

ಬೇಕಾದಕೆ ತನ್ನೆ ಕ್ಪತ್ರಿಯ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಜ್ಞಾ ನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸ 

ಜೇಕಾಗುವದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಅವನು ವರ್ಣಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸವೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಿ ೫ ನೇ 
ಅಧ್ಯಾಯದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ "ಕರ್ಮಯೋಗ ಕರ್ಮ ಸಸ್ಯಾಸಗಳ್ನೂ ಉಪದೇಶ 

ಮಾಡುತ್ತೀಯಾ? ಎಂದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಮೂದಲಿಸಿದನು 

ಅಂತೂ ಕರ್ಮಸ ಸನ್ಯಾಸ “ಧಾ ಎಂದರೆ ಸಾಂ ನಿಧಾ ಮತ್ತು ಗುರೂಪದಿಷ್ಟ 

ಜಾ ಫ್ಲಿನಯೋಗ ವಿಧಾದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಸನ್ಯಾಸವು ಕ್ಸತ್ರಿಯನಿಗೆ ಅಸರಿಹಾರ್ಯವಿದೆ, ಈ 

ಎರಡು ಮಾತುಗಳು ಸಿದ ನಾದವು. ಮತ್ತು ಕರ್ಮಯೋಗ ಜಾ ನಾ ನಯೋಗಗಳೆರಡೂ 

ಅಪರೋಕ್ಸ್ಸ ಜಾ ನಕ್ಕೆ ಸಾಧನನೆಂದು ಗೀತೆಗೆ: ಒಪ್ಪಿ ಗೆಯಿಜೆಯೆಂದು ಎದರ ಮೇಲಿಂದ? 

ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವು ಜಾ ್ಲನಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ld ಬ್ರಹ್ಮನಿರ್ನಾಣಕ್ಕೂ 

ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಭೇಕಾಕಾರರು ಬ್ರಹ್ಮ ಥಿರ್ನಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೆಂಜೀ ಹೇಳಿ 

ದ್ದಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ೪-೩೪ ರಿಂದ ೩೯ ವರೆಗಿನ ಜೂ ಸ ನಪ್ರಾಫಿ ಪಿಯು ಗೌಣವೆನಿಸಿ 

ರುತ್ತದೆ. 

ಆದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಮಾತ್ರ ಅವೆರಡ (೫-೨) ರಲ್ಲಿ ಕ 

ಎಂಡು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ «ಗಣ ಗ ಕಷ್ಣ: ಕತ: 

fafewaafaas ನಿಶ್ರೇಯಸ್ ಎಂದರೆ ೪44 ವೆಂದೇ ಅರ್ಥವೆಂದು ಮಹಾ 

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಾಂಖ್ಯಮತದ ವರ್ಣನೆಯೆಂದು ಟೀಕಾಕಾರರು 

ಲಕ್ಬಕ್ಕೆ ತಂದಿಲ್ಲ. ಅಂತೂ ಪಣ ಮತ್ತು ಕ ಇನೆರಡೂ ಆತ್ಮಜ್ಞಾ ನದ 

ಮಾರ್ಗಗಳೆಂದು ಭಗವಂತನು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತೂ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ೧) ಗುರೂ 

ಸದಿಷ್ವ ೨) ಸ್ವಯಂಯೋಗಸಂಸಿದ್ಧ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಒಂದು ಗೂಡಿಸಿದ್ದೇ ಜ್ಞಾನ 

ಯೋಗ ಕರ್ಮಯೋಗಗಳೆನ್ನುವದು ಸ್ಪಷ್ಟವದೆ. 

ಶ್ರೀ ಖರೆಯವರ ವಿವೇಚನೆಯಲ್ಲಿ ೧) ಎಲ್ಲ ಟೀಕಾಕಾರರಿಗೂ ಹೊಳದಿಲ್ಲವೆಂಬ 
ಸಾಮೂಹಿಕ. ಆಪಾದನೆಯು ಸರಿಯಲ್ಲ; ವಿಂಗಡಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ೪-೩೪ 

ರಿಂದ ೩೯ ರ ಗೂರೂಸದಿಷ್ಟ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಸ ಎನ್ನುವದನ್ನು ಬೇರೆ 

ವಿಂಗಡಿಸಿ ಗುರುಗಳಿಲ್ಲದೇ ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಈ ಉಪಾಸನಾಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವ 

ಕಾಶವೇ ಇಬ್ಬನೆಂಬುದು ಗೀತೆಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವದೆ, ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನ ಗುರುಗಳ ಮಾರ್ಗ 
ದರ್ಶನದಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಯಬೇಕು. ಇತತ ಅನ್ನುವದನ್ನು ೫ನ ್ತ: ಅನ್ನುವ 

ದಕ್ಸೆ ಹಚ್ಚಿ ಈ ತರಹದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಖರೆಯವರು ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಷ 

44 ಎಂದು ಅನ್ವಯ ಹಚ್ಚಿ "ಯೋಗದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ತಾನೇ 

ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ' ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಆವ 

ಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ. 



`೨೩೪ ಅಧ್ಯಾಯ ೪ 

ಪೂರ್ಣ ಕರ್ಮಸನ್ಯಾಸ ಸಾಧ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟವೂ ಅಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು 

ಫಲಸನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಬಿಟ್ಟ ದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಆದುದರಿಂದ ಭಗವಂತ 

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು *ಉಪದೇಶಿಸಿಲ್ಲ.. ಉಪದೇಶಿಸಿದಂತೆ ತೋರುವ 

ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಖರೆಯವರ 

ಸಂಶೋಧನೆ ಮಳಲಿನಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ತಗೆದಂತೆ ಇಡೆ. ೪-೪೧ ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ೫- 

ಪೂರ ಹಣ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದನೆಂದು ತಿಳಿದು 
ಕೊಂಡ ಅರ್ಜುನ, ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಫಲಸನ್ಯಾಸ ಮಾತ್ರ. (ಸ 

at di ಇತ್ ಶರತ್ wad ಔತ್ಯ:) ಆದುದರಿಂದ ಆಪಾತತಃ ತೋರುವ 

ಕರ್ಮಿ ಸನ್ಯಾಸದಿಂದ ಅರ್ಜುನ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ದ್ದು ಟೀಕಾಕಾರರು (ಕೆಲವ 

ರಾದರೂ) ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಾರದೆ ಎಲ್ಲ ಟೀಕಾಕಾರರನ್ನು ಹೆಗುರಾಗಿ ಎಣಿ 

ಸಿದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವಲ್ಲ. ಇವರು ಹುಡುಕಿದೆ ಕರ್ಮಸನ್ಯಾಸವೂ ಆಸಾತತಃ 

ತೋರಿಜ್ಜೇ ಹೊರತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದುದಲ್ಲ. ಗಗನಣ್ಲ ಎಂದರೆ ಅನರೋಕ್ಷ್ - ಜ್ಞಾನ 

ನೆಂದು ಅರ್ಥವಿದ್ದರೂ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನನಾದ ಮೇಲೆ ಮುಕ್ತಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ 
ಬರುವದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಿರ್ನಾಣವೆಂದು ಅರ್ಥವಾಗಬಹುದು  ಯಾಕೆಂದಕಿ ಈ 

ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾರಣವನ್ನು ಕಾರ್ಯದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. 

"ಮಣ್ಣ ನ್ನು ಇಷ್ಟು ಸಿಂಗರಿಸುವದು ಏಕೆ ?' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾದ 

ದೇಹವೆಂಜೀ ಅರ್ಥ. ಆದುದರಿಂದ ಇವೆರಡೂ ಯೋಗಗಳು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾ ನಕ್ಕೆ 

ಕಾರಣವೂ ಅಹುದು; ಅದರ ದ್ವಾರದಿಂದ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೂ ಅಹುದು, ಈ 

ಕಾರಣದ ಸಲುವಾಗಿಯೂ ಟೀಕಾಕಾರರನ್ನು ತೆಗಳುನ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. 

ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿಯವರು ಈ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೀಗೆ ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ :-ಆತ್ಮಸುಖದ 
ಸವಿಯು ಅವನಿಗೆ ಹೆತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. 

ಅವನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ರಮಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಮನಸಿನ ಭಿಡೆಕಾಯುವದಿಲ್ಲ. ಏಂತಕರಿಗೆ 

ಮರುಳಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಬುದ್ಧಿಯ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಶೊರೆತಿಜಿ. 
ಅವನಿಗೇ ಅಖಂಡ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೋಷ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಜ್ಞಾನವು ನಿಃಸಂಶಯ 

ವಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಜ್ಞಾನವು ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಕೂಡಲೇ 
ಶಾಂತಿಯು ಉದ್ಭವಿಸಿ ಆತ್ಮಜೋಧದ ವಿಸ್ತಾರವು ಆಗುತ್ತದೆ. ಯಾನ ಯಾವ 
ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಅವನಿಗೆ ಶಾಂತಿಯೇ ಕಾಣುತ್ತದೆ ತನ್ನಮೇಲಿನ ಭಾವನೆಯು 

ಉಡಗಿ ಹೊಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಜ್ಞಾನ ಬೀಜದೆ 
ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ಎಷ್ಟೆಂದು ವರ್ಣಿಸಲಿ ! ಆದುದರಿಂದ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು |, 

3೫. gua ಶ೫ಗ೯1ರ್ಗ೯78। 

ara ಶಕಗ ನಂ aA ge ಶೇಣಗನಣ: iol 
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ಆಸ್ಲಿ ಕ್ಯಬುದ್ಧಿ ಹೀನನೂ ಅಜ್ಜಾ ನಿಯೂ ಅನ್ಯಥಾಜ್ಞಾನಿಯೂ ಮತ್ತು ಸಂಶಯ 

ys A ಮನುಷ್ಯ ನೂ ನಂರಾಧ್ಯನಗಳಲು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂಶಯ 

ಗ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಈ (ವ ಮನುಷ್ಯ ಲೋಕವೂ ಇಲ್ಲ.ಸ್ವರ್ಗಾದಿರೋಕವೂ ಇಲ್ಲ; ಸುಖವೂ ಇಲ್ಲ. 

ವಿಶೇಷ ಓಸ್ಪಣೆಗಳು :-ಎ ರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥರು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅದರ 

ಅಂತರಂಗ ಸ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿ. ಜ್ಞಾ ನವಿಲ್ಲದಿದ್ದ ಕೆ 

ಅವರ ಸಾಧನವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಯೂ ಲೋಪವಾದರೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ 'ಓಿಶೋಧವಾಗಿ 
ಸಂಶಯವಿಪ ಪರ್ಯಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವರಗೆ ಅನಿಷ್ಟವು ತಪ್ಪಿ ದ್ವಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

(7ರ೯೫1೪ಇಡಳಗಿ af cfifarde TATE 4 ೫ಗ೫೫ಕ) 

ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿವೇಚಿಸಿದ್ದಾ ಕ್ಲಿ 

ಅಜ್ಜ ನೆಂದರೆ ಉಪದೇಶದಿಂದ ಬಂದ ಜ್ಞಾ ಸಿಲ್ಲದವನು KN ಅರ್ಥ, ಉಸದೇಶ 

ದಜ ಬಂದ ಜ್ಞಾ ನವು ಬೆಳೆಯುವದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದವನು. ಮತ್ತು ತ್ವರೆ 

ಮಾಡದನನು; ಉಸದೇಶ ಹೊಂದಿದ ಜ್ಞಾ ನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಕಾರು 

ನಾಶಹೊಂದುತ್ತಾನೆಂದು. ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ಗ. ಐ. ತುಳುಪುಳೆಯನರು ತಮ್ಮ ಭಗನದ್ಗೀತಾದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ 

ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ :- ಶ್ರದ್ಧಾ , ಇಂದ್ರಿಯನಿಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಈಶ್ವ ರಚಿಂತನಗಳು 

ಸಾಕ್ಷಾತ್ಯಾರಕ್ಕೆ ಅನಶ್ಯಬೇಕು RU ಶ್ರದ್ಧಾ ಎಂದರೆ ಬರೀ ಏಶ್ವಾಸನಲ್ಲ. ಈಶ್ವರ 

ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಸೆಳತಬೇಕು. ಪರಮೇಶ್ವ ರನ “ಮೇಲೆ ವಿಶಾ ಸೈ ಪರಮಾರ್ಥದ ಮೇರೆ 

ವಿಶ್ಲಾಸ ಭಕ್ತಿಗೆ ಭಗವಂತನು ಒರಯುತ್ತಾ ನೆಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಸ; ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ 
ವೆ 

ಯಿಂಡ ಜೀವನ ಧನ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಂಬ ನಿಶ್ವಾಸ. 

ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ--ಹಿಂದೆ. ಹೇಳಿದ 

ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಬೇಡ ! ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಂಶಯ ಪಾಸಕರವಾದುದು. ಅದು 

ಹೇಗೇಂದರೆ-ಈ ಕೊ ೀಕೆವು ಹೇಳುತ್ತಡೆಂದು ಸಂಗತಿಯು ಸಂಶಯಾತ್ಮ ನು ಕೆಡುವಷ್ಟು 

ಅಜ್ಜನು, ಅಶ್ರದ್ಧ ನೂ ಕೆಡುವದಿಲ್ಲೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಕೆ. 

ಸಂಶಮಾತ್ಮ ಶಬ್ದವನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿ ್ಲೀಷಿನಲ್ಲಿ ಓ೧೧೦51೦ ಎಂದು ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ 

ದ್ಹಾರೆ. ಇವನು rE ಇದ್ದಾ ನೆಂಬ ದೈವವಾದಿಯೂ ಅಲ್ಲ; ದೇವರಿಲ್ಲಯೆಂಬ 

ನಾಸ್ತಿ ಕನೂ ಅಲ್ಲ; ಆದುದರಿಂದ ಅನನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಪ i 

“೧೧ God, if there be God; |, if 1 am, pray to you if thatis 

fruitful ದೇವರೇ ! ಡೇವರಿದ್ದರೆ; ಸಾನು! ನಾನಿದ್ದರೆ; ಪ್ರಾ ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ; ಫಲ 

ದಾಯಿಯತಾಗಿದ್ದ ಕ್ರಿ!” 

ರಾಮಕೃ ಗ ರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ :- “Unless one has the faith of 

a baby one ೫ have access to the Lord, If mother points 
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to somebody and says- '‘He is your brother’ The baby 

believes it. The grace of the Lord comes to him who has 

this kind of faith. The calculative and doubtful estrange 

themselves from the Divine.” (ಹಸುಗೂಸಿನಂತೆ ನೀಸಂಕೋಚವಾಗಿ 

ಯಾವನಿಗೆ ನಂಬಿಗೆಯಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಭುವಿನ ಬಳಿ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ. ತಾಯಿಯು 

ಯಾರನ್ನ ದರೂ ತೋರಿಸಿ ಇವನು ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ನೆಂದರೆ ಆ ಕೂಸೂ ನಂಬುತ್ತದೆ, ಇಂಥ 

ನಂಬಿಗೆ ದ ವನಿಗೆ ಪ್ರಭುವಿನ ಪ್ರಸಾದವು ಡೊಕೆಯುತ್ತಿ ಜೆ. ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವ ಸಂಶಯ 

ಪಿಶಾಚಿ ಬಡಿಡನನಿಗೆ ದೇವರು ದೂರನಾಗುತ್ತಾರೆ. 

ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳಿದಂತೆ “ಜೀವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರು ಮತ್ತು ಅಪೌರು 

ನೇಯ ವೇದದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರು ಇಲ್ಲಿ ಸುಖಕಾಣರು; ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣುವದಿಲ್ಲ. 

ಆದುದರಿಂದ ನೇದಗಳಲ್ಲಿ ನಿಶ್ವಾಸಜೇಕು. ಆಗ ಅವನು ಜ್ಞಾ ನದ ಸೋಪಾನ ನಿರುವನು. 

ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಅನಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಜೊರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಬರುವದು.” 

ಪರ said ೫ಗತಗಾ೯ರ್ಗ 

arenad 7 waif faaeafe wea 1401 

ಎಲ್ಲೆ ಅರ್ಜುನನೇ, ಯಾವನು ಯೋಗದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಕರ್ಮಫಲಗಳನ್ನು 

ಅರ್ಪಿಸಿದ್ರಾ ನೈ ಯಾವನು ತನ್ನ ಸಂಶಯವನ್ನು ಜ್ಞಾ ನದಿಂದ ನಾಶಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ, 

ಯಾವನು ಪರಮಾತ ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನಿದ್ದಾನೆ ಅವನನ್ನು ಕರ್ಮಗಳು 

ಬಂಧಿಸುವದಿಲ್ಲ, 

ನಿಶೇಷ ಟಪ್ಪಣೆಗಳು ಕ 

ಇಗ ಇ ಕರ್ಮಗಳು (ಇಂಥವನವು) ಈಗ ಮಾಡಿದವು ಬಂಧಕವಾಗುದಿಲ್ಲ. 

0. M. ಪದ್ಮನಾಭಾಚಾರ್ಯರು "ಹಿಂದೆ ರಾಶಿಯಾಗಿ ಕೂಡಿಬಿದ್ದ ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮ 

ಗಳನ್ನೂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಬಿಟ್ಟರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲೆಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವೂ ಬಂಧಕ 

ವಾಗುವದಿಲ್ಲೆಂದು ತಾತ್ಸರ್ಯ. ಆದರೆ ೩೬ ಮತ್ತು ೩೭ ರಲ್ಲಿ ಕರ್ಮದ ವಿಚಾರ 

ನಡೆದಿದೆ. ಈಗ ಅರ್ಜುನನ್ನು ಯೋಗವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕೆಂದು 

ಹೇಳುವಜೀ ತಾತ್ಸರ್ಯ. ಆದುದರಿಂದ ಘೋರ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ 

ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಅವು ” ಬಂಧಕನಾಗುವದಿಕ್ಲಿ ಂದು ಹೇಳುವದು ಅವಶ್ಯಕ. ಹೀಗೆ ಯುದ್ಧ 

ಕೈಕೊಂಡು ಹಿಂಸೆಮಾಡಿದರೂ ಸಹ “ಅವು ನಿನಗೆ ಬಂಧಕವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ 

ಯುದ್ಧಮಾಡು” ಎಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಣೆ - ಆತ್ಮ ೧) ಪರಮಾತ್ಮಾ 

೨) ಮನಸು ಪರಮಾತ್ರ ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಶ್ರಯಿಸಿದವನು. ಆದುದರಿಂದ ರಾಘ 

ವೇಂದ್ರರು ವಿವೃತಿಯಲ್ಲಿ qa ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶಂಕರಾನಂದರು 

ಕಗನಣಣ್ನ ಎಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ “ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಎಂದು 
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ನೋಡುವವನು' ಇದು ಅಜ್ವಿ ಪತಿಗಳು ಮಾಡುವ ಅರ್ಥ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರೂ 
ಇಮಾನುಜರೂ ೫7೭41 ಎಂದರೆ ಮನಸು ಎಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರ ಅರ್ಥವನ್ನು 

ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ೫೫೫ ಎಂದು ಅರ್ಲೈಸಿದ್ಧಾರೆ. ಆನಂದಗಿರಿಯವರು ಪ್ರಮತ್ತ 

ನೆಂದಕೆ ವಿಷಯ ಸರವಶನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ “ಆತ್ಮವಂತಂ' ಎಂದರೆ ವಿಷಯ ಪರವಕ 

ನಾಗದವನು ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಇನ್ನು ರಾಮಾನುಜರು ೫ಣಸಕ ಎಂದರೆ ಇಗ 

ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫಗ ಸರತ ಯಾನದರಿಂದಲೂ ಚಾಂಚಲ್ಯ 

ಹೊಂದದ ಎಂದು ದೇಶಿಕರು ಅರ್ಥಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ (arma) ನೀಲಕಂಠರು 

ಶಮದನುಸಂಪನ್ನರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ಇನ್ನು ಮೊದಲಿನ ಸಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯ ೫೫ ಯಾವದು ? ಆ ಯೋಗದ ಸಹಾಯದಿಂದ 

ಕರ್ಮಸನ್ಯಾಸ ಮಾಡುವದು ಹೇಗೆ? ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು 

ಮತ್ತು ಅನರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ೫ ವೆಂದರೆ TAIT 

aie waenfe anit 24. 4ಹರಮಾರ್ಥದರ್ಶನವೆಂಬ ಯೋಗದಿಂದ 
ಕರ್ಮಸನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ” ಆನಂದಗಿರಿಯವರು ಸನ್ಯಾ ಸದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಲ್ಬಗಳನ್ನು 

ಮಾಡಿ ೧) ವೈಥಸನ್ಯಾಸ (ನಿಧಿ ನಿಮಿತ್ತಕ ಸನ್ಯಾಸ! ೨) ಫಲಸನ್ಯಾಸ (ಫಲವನ್ನು 

ಮಾತ್ರ ಬಿಡುವದು); ವೈಧಸನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಪರಮಾರ್ಥದರ್ಶನವು ಪರೋಕ್ಷ (ಶ್ರುತಿ 

ಯುಕ್ತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾದ ಐಕ್ಯ ಜ್ಞಾ ನವು) ಆದರೆ ಫಲಸನ್ಯಾಸ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯಜ್ಞಾ ನವು 

ಅಸರೋಕ್ಷವಾದುದು (ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅನುಭವ). ಫೀಲಕಂಠರು ಸ್ಪಷ್ಟ ವಾಗಿ ಕರ್ಮತ್ಯಾಗ 

ಕರ್ಮಫಲ ತ್ಯಾಗ ಎರಡನ್ನೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ;-ರ್ಷರಾರ್ಕಣ್ಣ wo ರಕ: 

at ಜಾಕ್ ani ಶಂಕರಾಜಾರ್ಯರೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆತ್ಮ ಈಶ್ವರರ ಐಕ್ಯ 

ದರ್ಶನದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಂಶಯಗಳನ್ನೂ ದೂರಮಾಡಿಕೊಂಡು (ಹೀಗೆ ಯೋಗ್ಯ 

ಸನ್ಯಸ್ಮಕರ್ಮನಾಗಿ) ಈ ಜ್ಞ್ಞಾನಯೋಗದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೂ (ಮಾಡುವದನ್ನು) 

ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವದರಿಂದ ದುಷ್ಟ್ರಕರ್ಮಗಳು ಅವನನ್ನು ಬಂಧಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ 

ಹುಟ್ಟು ಅನಿಷ್ಟ ಫಲಗಳು ಮುತ್ತುವದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ 

ವುಂಟು. ಯೋಗವೇ ಜ್ಞಾನವಾಗಿದ್ದರೆ ಭಗವಂತ ಣನ ಹರಂ ಎಂದು ಹೇಳ 

ಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲ. !! 
ಆದರೆ ಇವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಮಧುಸೂದನ ಸರಸ್ವತಿಯವರ 

ಯೋಜನೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಎರಡು ಕಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮೊದಲಿನ 

ಕಲ್ಪದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಇದು “ಖಗ TIO 

eae ಜತಗ aafafad waif ಪಣ ಭಗವಡಾರಾ 
ಧನ ಲಕ್ಷಣವಾದ ಸಮತ್ವ ಬುದ್ಧಿರೂಸವಾಗ ಯೋಗದಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎಲ್ಲ 

ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಿಸುವವನು”. ಎಂದು ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ೨ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 
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೪೮ ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಕರ್ಮಯೋಗವು ( ಇಣಾಷೆ ೫ ಕ್ ) 

ಕರ್ಮಗಳ ಸ ಸ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಫಲೇಚ್ಛೆ ಯನ್ನು ಬಿಡುವದು ಎಂಬುದು ಇವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ 

ದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. 

ಇನರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾದ ನೇಂಕಟನಾಥರು ಇವರಕ್ಸಿಂತ ಮುಂಡೆ ಹೋಗಿ 

ಎರಡು ಕಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಒಂದು ಕೆಲ್ಬನಲ್ಲ. ಇದೇ ಒಂದೇ ಕಲ್ಬವು ಎಂದು 

ಸ್ಪಷ್ಟ ನಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಧರರೂ ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೆಂಕಟಿನಾ 

ಥರು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ... "ಈತ. ಕೇರ ರೆ. RAITT OT 

ಕಾರರು 7730 ೫0೧010 waif de.” 

ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ನರು ಮಧುಸೂದನರ ಡುಬ್ಬ ಚಪ್ಪರಿಸಿ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 1 

ರು ಹೇಗಾದರೂ ಅನ್ವಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ರೀತಿಯಿಂದ 

ಶ್ಲೋಕದ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ರಾಘನೇಂದ್ರಕೀರ್ಥರು ಇದನ್ನೇ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ 1 ಜತ WaT 

aftaq ಕಾರಣ್ wafad ಹಗೆ dr. 
ಅಂತೂ ಗೀತಾಕಾರರಿಗೆ ಕರ್ಮಯೋಗದಿಂದ ಕರ್ಮದ ಫಲ ಪರಿಶ್ಯಾಗವೇ 

ಇಷ್ಟವಾದುದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಕರ್ಮತ್ಯಾಗವೂ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ ಇಷ್ಟವೂ ಅಲ್ಲವೆಂಬುದು 

ಸಮ್ಮತವಾದುದು. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವದನ್ನೇ ಬಿಂಬಿಸಬೇಕಾದುದರಿಂದ 

ಭಗವಂತನು ಅವನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕರ್ಮತ್ಯಾಗವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಲಾರ. ಮೇಲಾಗಿ 

ಕರ್ಮಬಂಧದಿಂದ ಮೋಚನನನ್ನು ಪಡೆಯುವದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು 

ಭಗವಂತನು ಸಾರಿದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಗಳು ಬಂಧಿಸುವದಿಲ್ಲವೆಂಬುದೇ ಪ್ರಸಕ್ತ ವಾದು 

ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಗದಿಂದ ಕರ್ಮಯೋಗವೇ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಉದ್ದಿಷ್ಟ್ರವಾಗಿರಬೇಕು. 

ಲೊ. ಔಳಕರು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಮೇಲಿನ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ :- 

ಯೋಗದ ಆಶ್ರಯದಿಂದ ಅರ್ಜುನನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅಣಿ ಮಾಡುವದೇ ಉದ್ದೇಶ 
ವಿದ್ದುದರಿಂದ ಯೋಗ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮಯೋಗವೆಂದೇ ಅರ್ಥಮಾಡುವದು ಅನಶ್ಯವದೆ. 

ಆದರೆ ರಾರಾ. ಎಂದರೆ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಆಶ್ರಯದಿಂದ 

ಯಾರು ಕರ್ಮ ಎಂದರೆ ಕರ್ಮ ಬಂಧನವನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಗೆದನನು” ಎಂದು ಅರ್ಥ 

ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡಿದ್ದಾರೆ. “ಗೀತೆಯ ಈ ಎರಡು 

ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ೯7೫ ಮತ್ತು ಹಣೆಯ ಕೈ ಬೇರಿ ಬೇರೆ ಉಸಯೋಗವನ್ನು 

ತೋರಿಸಿ ಜಾನ ಮತ್ತು ಯೋಗಗಳ ಸಮುಚ್ಚಯರಿಂದ ಕರ್ಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ 

ನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ನಡೆದಿದೆ........ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕರ್ಮದಿಂದಾಗಲೀ ಬರೀ ಜ್ಞ್ಯಾನದಿಂದಾ 



ಗೀತಾ ಗ್ರಂಥ ವಿವರಣೆ ೨೩೯ 

.. ಜಾನ ರಂಡಿ ಒಂದನ್ನೇ ಸ್ವ (ಕರಿ ಸ ಜೇ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ 
ಕ್ಟ ಕ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಯುದ್ದ ಮಾಡೆಂದು 

ಹೇಳುತ್ತಾನೆ” ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಜ್ವ್ರೈತನಾದವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ 
ಬಳಕರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಸಮುಚ್ಛ್ಟ್ರಯವಾದವು ಕೂಡುವದಿಲ್ಲ. ಐಕ್ಯಸಾಕ್ಷಾತ್ಯಾರ 

ದೊಡನೆ ಕರ್ಮ ನಿಲ್ಲುವದೇ ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಅವೆರಡರ ಸಮುಚ್ಚಯ ಜ್ಞಾನಾ 
ನಂತರ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಟಳಕರಲ್ಲಿ ಇಂದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ನ್ಯೂನತೆಯು. ಸ 

ಆದರೆ ದ್ವೈತ ಮತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ಕರ್ಮಗಳ ಸಂತಲಿತವಾದುದೇ 

ಕರ್ಮಯೋಗವೆನಿಸುವದರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಏನೂ ತೊಂಹರೆಯೆನಿಸು 

ವದಿಲ್ಲ. 

dead goed 7771೧೯೯7೯೫೫: 1 
edd der Aafia wee yall 

ಆದುದೆರಿಂದ (ಜ್ಞಾ ನೋಪಾಯವನ್ನು ಆಚರಿಸುವದರಿಂಡ ಫಲವಿದ್ದು ದರಿಂದ, 

ಆಚರಿಸದಿದ್ದರೆ ಅನರ್ಥವಾಗುವದರಿಂದ) ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ 

ಕರ್ಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಸಂಶಯನನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಷಯಕವಾದ ಜ್ಞಾನ 

ವೆಂಬ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಆಚರಿಸು | ಏಳು 
ವಿಶೇಷ ಓನ್ಸಣೆಗಳು : ಯುದ್ಧ ರೂಸ ಸ್ವೋಚಿತ ಕರ್ಮವನ್ನು ಆದು 

ಬಂಧಕವಾಗದಂತೆ ಆಚರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಫಲಾಶೆಯನ್ನು ತೊರೆದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಆರಾಧನೆ 

ಯೆಂದು ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಮಾತನ್ನೇ ಸಂಗ್ರಾಹಕವಾಗಿ ಕನಸ ಎನ್ನುವದರಿಂದೆ 

ಭಗವಂತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. 

ಕನ ಕ ಹೃದಯ ವೆಂದರೆ ಮನಸು. ಸಂಶಯ ಹುಟ್ಟುವದು ಮನಸಿನಲ್ಲಿ; 

ಜ್ಞಾ ನವು ಹುಟ್ಟುವದೂ ಅಲ್ಲಿಯೇ, ಆದುದರಿಂದ ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಂಶಯವನ್ನು 

ಮನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ದ ಜ್ಞಾನವು ದೂರ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ಇದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಸಂಶಯ 

ಮಾನಸಿಕವಾದುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳುಬೇಕು. ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಜಿ 
ತೋರುವದು "ಮನುಷ್ಯನೋ ಕಂಬವೋ' ಎಂದು ಸಂಶಯ ಬರಬೇಕಾದರೆ ೧) ಅವೆ 
ರಡಕ್ಕೂ ಸಾದೃಶ್ಯಜೀಕು. ` ಎರಡೂ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ... ೨) ಆದರೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ 

ಒಂದು ಎಂದು ನಿಶ್ಚೈಸುವ ಧರ್ಮ ವು ನಮಗೆ ಕಂಡಿರಬಾರದು. ಮನುಷ್ಯನೆಂದು 

ನಿರ್ಧರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅದರ ಕೈ ಕಾಲುಗಳು ತೋರದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಂಶಯ ಬರುತ್ತದೆ. 
“ಯುದ್ಧ ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆಲ್ಲುತ್ಲೇೇವೊ ಅವರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೊ' "ಯುದ್ಧದಿಂದ ಪಾಪ ಬರು 
ನಜೋ ಪುಣ್ಯ ಬರುವಜೋ? ಮೊದಲಾದವು ಸಂಶಯದ ಆಕಾರಗಳು ಜ್ಞಾ ನವು 

"ಜಯ ಸಿಕ್ಕರೆ ರಾಜ್ಯ; ಮರಣದಿಂದ ಸ್ವರ್ಗ' ಎನ್ನುವ ಜ್ಞಾನ ಈ ಸಂಶಯವನ್ನು 

ಪರಿಹರಿಸುವದು. ಸೊ ಪೀಚಿತ ಕರ್ಮ ಆಚರಣೆಯಿಂದ ಪುಣ್ಯ ಬರುವಡು ಪಾಪ ಬರು 
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ವದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವು ಎರಡನೇ ಸಂಶಯವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವದು. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ 

ಆಕಾರದ ಸಂಶಯಗಳನ್ನು ಅದೇ ಆಕಾರದ ಜ್ಞಾ ನವು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಸಂಶಯ 

ಗಳಿಗೂ ಬೀಜಭೂತ ಸಂಶಯನೆಂದರೆ ದೇವರ ವಿಷಯಕವಾದ ಸಂಶಯ, ಅದು 

ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ದೇವರ ವಿಷಯಕವಾದ ಜ್ಞಾನವು ಆ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು 
ಹೊಡೆದೊಢಿಸಿ ಆ ಸಂಶಯವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವದು. 

೫೫೫: ಶಬ್ದವನ್ನು ಕಳಸ ದೊಡನೆಯೂ $ಣಇಗಗಣಣ ಇದರೊಳಗಿನ ' 

ರಣ್ ದೊಡನೆಯೂ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. 

ಲೊ. ಓಳಕರು ಉಪನಿಷತ್ತ ನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಿಪ «ಈಶಾವಾಸ್ಯ 

ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ೧೧ ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ (fq anf 1 ೫೫೫% ಭಇ 9 
ag 1 ೫೫೪೫1 qe drat fama ತಕ್ಕಸತ್ಪಕಿ 1101) ವಿದ್ಯಾ 
ಮತ್ತು ಅವಿದ್ಯೆ ಗಳ ಬೇಕೆ ಬೇಕೆ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತ ಎರಡನ್ನೂ ಬಿಡದ 

ಇಗೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗೀತೆಯ ಇವೆರಡು 

ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಯೋಗ (ಕರ್ಮ) ಇವುಗಳ ಬೇರೆ ಬೇಕಿ ಉಪಯೋಗ 

ತೋರಿಸಿ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಗಳ ಸಮುಚ್ಚಯದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು 

ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. 

ಇಲ್ಲಿ ನಿದ್ಯೆಯೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನವೆಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿಯೇ ಆದರೆ ಆ ವಿದ್ಯೈಗೆ 
ಕರ್ಮವೆಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಜ್ಞಾನವೇ ಮೂಲ ಜ್ಞಾನ ಬಂದೊಡನೆ 

ಕರ್ಮವು ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತ Po ಅರ್ಥವನ್ನು ಟಳಕರು ಸರಳವಾಗಿ ನುಂಗಿ ಜಾ ನ 

ಕರ್ಮಗಳ ಸಮುಚ್ಚಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಅಸಂಗಿತಿ, 

ಆದುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ 'ಲಪಥಿಷತ್ತಿ ನಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯ ಯೆಂದರೆ ಮಿಥ್ಯಾ ಜ್ಞಾ ನವೇ ಅರ್ಥ. 

ಅನಿದ್ಯೆಯಿಂದ (ಎಂದರೆ ಅವಿದ್ಯೆಯ ನಿಂದೆಯಿಂದ) "ಮರಣವನ್ನು ದಾಟಿ ವಿದ್ಯಾ 

ತ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷನನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಪರಸರ ಟಳಕರಿಗೆ ಈ 

ಮಂತ್ರದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಗಳ ಸಮುಚ ಕೈಯಕ್ಕೆ ಸಮಾಖ್ಯೆಯು ಉಪನಿಷತ್ತಿನಿಂದೆ 

ದೊರೆಯುವದಿಲ್ಲ. 

೪ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ತಾತ್ಪರ್ಯ | 

ಈ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾ ನ ಯೋಗವೆಂದು ಹೆಸರು. ಯಾಕೆಂದಕಿ ಭಗವಂತನ 

ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಜಾ ಸ್ಲಾನವು ಇದರಲ್ಲಿ ಓತಪ್ರೋತವಾಗಿ ತುಂಬಿದೆ, ಈ ಜ್ಞಾ ನ ಜ್ಯೊತಿ 
ಯನ್ನು ನಿರಂತರ ಕಾಯ್ದಿ ಡಲಿಕೈೈ ಭಗವಂತನು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ' ಪ್ರಜಾಪತಿ 
ಗಳಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುತಾ ಕೆ ಶಿ ಕೃಷ್ಣ ನುಈ ಯೋಗವನ್ನು (ಭಾಗವತ ಧರ್ಮವನ್ನು) 
ನಿವಸಾ ನನಿಗೆ ಉರು ಅವನು ತನ್ನ ಫುಗನಾಡ ಮನುವಿಗೆ ಅದನ್ನು 
ಇತ್ತ ಕ ಆ ಮನುವು ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ತೊಡಲಾಗ ರಾಜರುಗಳಿಗೆ ಈ ಧರ್ಮವನ್ನು. 
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ನೀಡಿದೆನು. ಅದನ್ನು ಅವರು ರಾಜರಿಗೂ ಖುಸಿಗಳಿಗೂ ಇತ್ತರು. ಹೀಗೆ ಕಾಲ 

ಕ್ರಮದಿಂದ ಅದು ಕಾಂತಿಹೀನವಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಗೌತಮರ ಶಾಸದಂಥ ಶಾಪ 

ಗಳು ಕೂಡಿರಬಹುದು. ಈಗ ಅದನ್ನು ಭಗವಂತನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದ 

ಕೂಡಲೇ ಆ ಭಾಗವತ ಧರ್ಮದ ನಂದಾದೀಸವು ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗಹತ್ತಿತು. 

ಕೃಷ್ಣನು ಇಂದಿನವನು ನಿನಸ್ವತನು ಪ್ರಾಚೇನನು. ಕೃಷ್ಣನು ಹೇಗೆ ವಿವಸ್ವಾನ 

ನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದನೆಂಬ ಸಂಶಯವು ಅರ್ಜುನನ್ನು ಕಾಡಿತು. ಆದರಂತೆ ಅವನು 

ಕೇಳಿಯೂ ಬಿಟ್ಟನು. ಭಗವಂತನು ತನಗೆ ಬಹು ಅನತಾರಗಳುಂಟು; ತಾನೂ 

ನಿತ್ಯನು ಅರ್ಜುನನೂ ಥಿತ್ಯನು, ಅವನಿಗೂ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳುಂಟು. ಭಗವಂತನು 

ತನ್ನ ಒಂದಿನ ಅವತಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲನು; ಆದರೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತನ್ನ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮ 

ಗಳ ಸ್ಮರಣೆ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನು ಸರ್ವಜ್ಞನು. ಅವನು ಹಿಂದಿನ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ 

ಸಂಗತಿಗಳನ್ನೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ ಅವನ ಅವತಾರ ಒಂದು ಗೂಢವು. 

ಅವನು ಜನನ ಮರಣ ರಹಿತನಾದುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಕೃತ ದೇಹದ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ 

ದಂತೆ ಅವನು ಅವತೆರಿಸಿ ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ನಟಸುತ್ತಾನೆ. ಲೀಲೆಗಾಗಿ ತಾಯಿ ತಂದೆ 

ಗಳ ಸಂಬಂಧ ತಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ತನೋಭಿಮಾನಿಯಾದ ದುರ್ಗೆಯು ಜನರನ್ನು 

ಮೋಹ ಗೊಳಿಸುವದರಿಂದ ಆ ಅಜ್ಞರು ಭಗವಂತನ ದೇಹೆ ಮಜ್ಜಾ ಮಾಂಸಗಳಿಂದ 

ಕೂಡಿದ್ದು ಎಂದು. ನಂಬುತ್ತಾರೆ. . ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ 

ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಗುಣಗಳ ಸಂಬಂಧವಿರುವದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಅಜನು ಥಿತ್ಯನು ಅ 

ಪ್ರಾಕೃತನು. 

ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನು ಧರ್ಮವು ಗ್ಲಾ ನಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಾಗ ಅಧರ್ಮವು ಮೇಲೆ 

ದ್ದಾಗ ಭಗವಂತನು ಅವತರಿಸಿ ಅಧರ್ಮವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುತ್ತಾನೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮೇಲೆ 

ಶ್ಕುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನ ಅನತಾರದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಸರಮಾತ್ಮ 

ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು. 

ಎಲ್ಲ ವರಗಳನ್ನು ಕೊಡಕಕ್ಕವನು ಪರಮಾತ್ಮನು. ವರಗಳಿಗಾಗಿ ಅನ್ಯದೇವತಿ 

ಗಳನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದರೆ ಭಗವಂತನು ಮಧ್ಯ ಬಂದು ತಾನೇ ವರಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. 

ಕೊನೆಗಾದಗೂ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರೆ ಅವನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನು. 

ಗುಣಗಳಿಗೂ ಕರ್ಮಗಳಿಗೂ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಭಗವಂತನೆ ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯದ 

ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನು N ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವರವರ ಗುಣ ಕರ್ಮಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರವರಿಗೆ 

ಯೋಗ್ಯವಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಹಂಚಿದ್ದಾನೆ. ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಪಕ್ತಪಾತನಿಲ್ಲ. ಅವರವರ 

ಗುಣ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರಿಗೆಸ್ಮಾನಮಾನಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. 

ಹೀಗೆ ಈ ಚಾತುರ್ವರ್ಥ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಿಳಿದು ಭಗವಂತನೇ ಸರ್ವಕರ್ತ 

ನೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಕರ್ಮಯೋಗಿಯು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಭಗನಂತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾನೆ. 
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ಕರ್ಮ ಅಕರ್ಮ ವಿಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ದೈಹಿಕ ಶ್ರ ಮವ 

ಕರ್ಮವಲ್ಲ. ಸೋಮಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿರುವದು ಅಕರ್ಮವಲ್ಲ. ಅಜ್ಜ ರ, 

ಇವಿಸಿದ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ಮವು ವಿಕರ್ಮನಲ್ಲ ಭಗವಂತನೇ ಕರ್ತಾ ಎಂದು ಅವನಿ! 

ಅರ್ಪಿಸಿದ ಕೆಲಸವು ಕರ್ಮವೆನಿಸುವದು, ಅನಾಸಕ್ತನಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿ? 

ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವು ಅಕರ್ಮವೆನಿಸುವಡು. ಹೀಗೆ ಇಜ್ಲೆ ಅಹಂಭಾವ ಮತ್ತು ಫೇ 

ಗಳ ನ್ಯಾಸವೇ ಸನ್ಯಾಸವು. ಇಂಥವನು ಸದಾ ತೃಸ್ತನು. ಜೀಹವು ಕಾರ್ಯದ 

ತೊಡಗಿದ್ದರೂ ಮನಸು ಶುಷ್ಯ ವಾಗಿಕುತ್ತ ಡೆ. ಯದ ೈಚ್ಛಾ ಲಾಭ ಸೆಂತುಷ್ಕನಾ? 

ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆಯೆಂದು ಸೆ ಸ್ವೊ (ಚಿತ ಕರುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. 

ಆ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತನು ಜು ತರಹದ ಯಜ್ಞ ಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿದ್ದಾನೆ 

ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆಗೆಂದು ಮಾಡಿದ ಆಂತರಿಕ ಬಾಹ್ಯ "ಬ್ಯಾಪಾರಗಳೆಲ್ಲ ಯಜ್ಞ ವೆನಿಸ 

ನವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ದ್ರವ್ಯ ಯಜ್ಞದಕ್ಕಿಂತ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನವು. ಯಾಕೆಂದ! 

ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳೂ ಜ್ಞಾ 2 ನದಲ್ಲಿ "ಸರಿಸೆಮಾಪ್ತಿ ಹೊರುವ 

ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದವಷ್ಟೆ ೬ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲ. ನ, ಅಧ್ಯಯನ, ಧ್ಯಾನ ಇವು 

ಕರ್ಮಗಳೆಂಬುದನ್ನು ಮ A pi ಕಾರ್ಯಗಳಿರಬಹುದು 

ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯ ಕರ್ಮಗಳಿರಬಹುದು. ಬಾಹ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ಆಂತರಿಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು 

ಹೆಚ್ಚಿನವಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞಗಳೂ ಅನರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾ ನದಲ್ಲಿ ಪರಿಸಮಾಪಿ 

ಹೊಡುತ್ತ ವೆ. 

ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಗುರುವಿನಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು, ಆಗ ಪರಮಾತ ನೆ 

ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ವದರಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆ "ಹುಟ್ಟು ವದು. ಅವನೇ ಅಂತರ್ಥಿಯಾನುಕನು. ೮ 

ಭಗವಂತನೇ ಶಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ನೆಂದು ನಡಿಗೆ ಹುಟ್ಟು ನದು. 

ಅನಕೋ್ತದಿಂದ" ಸಂಚೆತ ಕರ್ಮಗಳು ಎ8 ಹೊಂದುವವು, ಆಗಾಮಿ ಕರ್ಮ 

ಗಳು ತಪು ವವು... ಆದರೆ ಸರ್ವಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಗೊಂಡು ನಿಶ್ಚ ಯ ಜ್ಞಾನ 

ನನ್ನು ಬಾಯೇ 
ಸಂಶಯಾತ್ಮನಿಗೆ ಈ ಲೋಕವೂ ಇಲ್ಲ; ಮೇಲಿನ ಲೋಕವೂ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರದ್ಧೆ 

ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಭಜಿಸುವವನಿಗೆ ಫಲವು ಸರಕು 

ಕೊನೆಗೆ ಭಗವಂತನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಸಂಶಯವನ್ನು ತೊಲಗಿ ಸ್ವೋಚಿತ ಕಮ: 

ವಾದ ಯುದ್ಧಕೈ ಅಣೆಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಹುರಿ ದುಂಬಿಸಿದನು. 

ETE ಭಾಷ್ಯದಿಂದ ಹೊರಟಿ ತಾತ್ನ ಶ್ರರ್ಯಪು. 

ಶಂಕರಾನುಯಾಯಿಗಳ ಪಂಗಡದಲ್ಲಿ ಅವತಾರದ ದೀಹದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ 
ಮತಭೇದವಿದ್ದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಸ್ವತಃ ಅವತಾರಗಳಾಃ 

ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಮೊದಲಾದವರ ಡೇಹಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಸ್ಷ್ಮ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂ 

ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಾಯುತ್ತವೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಡುತ್ತಾರೆ. ಮಧುಸೂದ; 
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ಮತ್ತು ನೀಲಕಂಠರು ಆ ದೇಹಗಳು ಪ್ರಾಕೃತವಾಗಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು 
ಗಳು ಇಲ್ಲವೆಂದು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಅವತಾಂದ ಜೀಹ 

ಗಳು ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದರೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳು ಉಂಟೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 
ಅರಬಂದೋರವರು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ :- ':The Avatar 

comes as the manifestation of the divine nature in the human 

nature, the apocalypse ೦1 its christhood......He declares 

the oneness of his humanity with the divine being.......declares 

the Krishna in the human body (ered amar) and the 

supreme Lord and Friend of all creatures are but two reve- 

Jation of the same divine Purushottam,’’ ಹೀಗೆ ಅರಬಿಂದೋರವರು 

ಭಗವಂತನು ಮನುಷ್ಯ ದೇಹದಿಂದಲೇ ಅನತಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, 

ಅನಶಾರದೆ ಪ್ರಯೋಜನ "ನರನು ನಾರಾಯಣನಾಗಬಲ್ಲ' ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಉತ್ತೀ 

ಜಕವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಇದೆ. 

‘Ne have to remember and take together its doctrine of the 

one self in all, of the God head seated in the heart of every 

೦೨81016,'" "ಒಂದು ಆತ್ಮವು (ಪರಮಾತ್ಮನು) ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭಗವಂತನು ಎಲ್ಲರ 

ಹೈದಯದಲ್ಲಿ ಇರುವದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಡಬೇಕು.” ಈ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 

ನಾವು ಅವತಾರ ತತ್ವನನ್ನು ಬಿಡಿಸಬೇಕು. ಮೇಲಾಗಿ ಅವರೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ೯ ನೇ 

ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ “TA 11 ಪ a ema । ೫ನ ಇತ 

maria ೫ರ ಇಕಣಕ್ಷಕತಲ ಮೂಡರು ಮನುಷ್ಯ ದೇಹನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವ 

ನನ್ನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.” ಅರಬಿಂದೋರವರು "ಮನುಷ್ಯ ದೇಹವನ್ನು ಸ್ಕಿ ಸ್ವೀಕರಿಸು 

ವದು ಒಂದು ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಯೆಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಜ್ಞರಾದುದರಿಂದ ತಿರುಸ್ಫರಿಸು 

ಶ್ತಾರೆ, ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಮತದಲ್ಲಿ “ಭಗವಂತನು 

ಕಳ ಭತ TdT: ಮನುಷ್ಯ ನಕ್ಕಿಂತ ಡ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನವನು ಬೇಕೆಯನನು. ಆ 

ಮನಸ್ಯನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಇದ್ದಾನೆ ಇದು ಅವತಾರವಲ್ಲ; ಗ 

ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ- ನಾನು ಭಗವಂತನು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಅವತರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ಭಗ 

ನಂತನು ಪ್ರಾಕೃತ ಜೇಹದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದರ ಸುಖದುಃಖಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವಡೆಂದರೆ 

ಅನನು ಸರನಾಗುನದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು (swat 1 dal 

area: far 915) ಭಗವಂತನು ಮಾನುಷ ಡೇಕಗಳನ್ನು ಕಿ 

ಸಿದಾಗ ಸಂಚಮಹಾಭೂತಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮನಷ್ಯ ದೇಹವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವದಿಲ್ಲ. 

ಭಗವಂತನು ಮೂಲರೂಬದಲ್ಲಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅವತಾರ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಪ್ರಾಕೃತ 
ಗುಣಾತೀತನೂ ಚೈತನ್ಯ ರೂಪಿಯೂ ಇದ್ದರೂ ಮನುನ್ಯನಂತೆ ಕತಾ 
ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 
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ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರ ದೇಹಗಳು ಪಂಚಭೌತಿಕಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ರಾಮ 

ಕೃಷ್ಣಾದಿ ಅವತಾರಗಳ ದೇಹಗಳು ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳಿಂದ ದೂರ ಅವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ 

ಆ ಭಗವಂತನ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಸಂಚಮಹಾಭೂತಗಳು ಹುಟ್ಟಿ ವೆ. ಮೂಲ ರೂನಗಳಂತೆ, 

ಅನತಾರ ರೂಪಗಳೂ ಸಹ ಮೂಲರೂನದ ಅಭಿನ್ಯತ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಅವೂ ಚೈತನ್ಯ ರೂಪ 

ಗಳು, ಹೀಗಿದ್ದರೂ C.M ಪದ್ಮನಾಭಾಚಾರ್ಯರು ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ :- 

*“Madhusudana and Neelakantha think that Avataric forms 

are non-spiritual in composition and are unborn andundying. 

This is also Shri Madva’s views, non-spiritual ಎಂದರೆ ಜೇತನದ 

ಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಎಂದರೆ ಜಡ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಕೃತ, ಅವತಾರ ರೂಪಗಳೂ ಜಡ ಅಥವಾ 
ಪ್ರಾಕೃತ (ಚೇತನದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ) ವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿವೆ ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ 

ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳಿಲ್ಲನೆಂಬುದು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಮತವೂ ಅಹುದು”, ಆದರೆ ಇದು 

ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಮತವಲ್ಲ. ಮೂಲ ರೂಪದಂತೆ ಅವತಾರ ರೂಪಗಳೂ ಗುಣಾ 

ಶೀತಗಳು, ಇತ afeqodted ಕ್ಷಫ ಮೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಗೊ ಹಾಗೆ 

ಅನಾದಿ ಅನಂತನು ಪರಿಪೂರ್ಣನು ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹೆ, ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿ 

ದ್ಹಾರೆ. 

ಇದೇ ಮಾತನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣಾನಂದರು ತಮ್ಮ ಗೀತಾಭಾವಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ 

ಸ್ಪಷ್ಟ ಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ ಕಂಡರೂ ಅವನು 

ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಶಕ್ತ. ಇದು ಅವನ ನಿಜವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. 

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ 

ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ” ಹೀಗೆ ಅವನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಎರಡು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳನ್ನು ಅವರು ಒಬ್ಪಿದ್ದರೆ 
(ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಎರಡು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳಿವೆ) ಅದು ತಪ್ಪೆ ! ತೋರಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅನನು 

ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ನಿಜನಾಗಿ ಆ ರೂಪವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನೇ 

ಎಂಬುದು ಗೀತಾಕಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. 

ಈ ವಾಕ್ಯವು ಅರಬಿಂದೋರವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ps 

For the object of the Avatat’s descent is precisely to show 

that the human birth with all its limitation can be made such 

a means and instrument of the divine birth and divine works, 

precisely to show that the human type of consciousness can 

be compalible with the divine essence of consciousness made 

1778೧11681. ೧) ಇದು ಭಗವಂತನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಲ್ಲ ೨) ಮನುಷ್ಯ ದೇಹದಲ್ಲಿಯೂ 

ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಇದ್ದು ದರಿಂದ ಅದರಿಂದಲೇ ತೆನ್ನ ಅವತಾರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸ 

ಬೇಕಾಗಿತ್ತು; ಮತ್ತೆ ಅವತಾರ ಮಾಡುವ ಕಾರಣವಿದ್ಧಿಲ್ಲ 



ಗೀತಾ ಗ್ರಂಥ ವಿವರಣೆ ೨೪೫ 

ಆಬೋಧ ಎನ್ನುವವರು ತಮ್ಮ Geeta the philosophy practical life 
ದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ : These traits of human nature are called 

the Gunas. Negation of colours produces what is called 

black and negation of all gunas results in Nir-Gun which 

means ‘a person above ail material considerations. And that 

is what Krishna was. 

ಆದರೆ ತುಳಪುಳೆಯನರು ತಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ೬-೭-೮ರ 

ಮೇಲೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು-ಅವತಾರವೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮತ್ತೆವನ್ನು ಹೊಂದಿದ 

ಪುರುಷನೆಂದು ಹೇಳುವ ಸಾಹಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಗೀತಾಕಾರರಿಗೆ ಅಸಮ್ಮತನಾದ 

ಮಾತು. ಈ: ತಾತ; qarat ಜೇ) ಎಂದು ಹೇಳಿದವನನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮತ್ತ 

ಹೊಂದಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನೆಂದು ಹೇಳುವದು ಸಾಹೆಸದ ಮಾತೇ. ಇದಕ್ಕೂ 

ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಹಸವನ್ನು w. ೧. Judgeರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ The real meaning 

of this is that the bad karma of the world goes on increasing, 

producing at last a creature who is, sotosay, the very 

flower of all wickedness of the past. He is not only wicked 

but also wise with magic powers of awful scope, for magic 

is not alone the heritage of the 6೮೦೦೮." ಜಗತ್ತಿನ ದುಷ್ಕರ್ಮವು 

ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ಆ ದುಷ್ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಅರಳಿದ ಹೊವೇ ಇದು. ಅವನು 
ಬರಿದುಷ್ಟನಲ್ಲ; ಅವನು ಜ್ಞಾ ನಿಯೂ ಅಹುದು, ಅವನ ಮಾಟ ಮಂತ್ರಗಳ ಶಕ್ತಿಯೂ 

ಭಯಂಕರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ಮಾಟದ ಶಕ್ತಿಯು ದುಷ್ಟರ ಗುಣನೆಂದಷ್ಟೆ 

ಬರಕೊಟ್ಟಿ ಲ್ಲ,” ಇದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನೂ ಮಿಕ್ಕಿದ ಸ್ವಕನೋಲ ಕಲ್ಪಿತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. 

Eliot Deutch ತಮ್ಮ The Bhagavadgita ದಲ್ಲಿ ಈ ಅವತಾರದ ವಿಷ 

ಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ನಿರ್ಣಯನೆಂದು ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. The descent of the 

Divine into a bodily form"’ is an awakening to one's own 

higher potential; it is the inner demand to be redirected to 

spiritual being whenever one deviates from it. Avatarana is 

present whenever a man is empericaily awakened to the fact 

of his spiritual status as a human being." ಮನುಷ್ಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ 

ದೇವನ ಅನತಾರವೆಂದರೆ ಮಾನವನಲ್ಲಿರುವ ಗೂಢವಾದ ಅವನ ಉಚ್ಚವಾದ ಅವಸ್ಥೆಯ 

ಅರಿವು. ಯಾವಾಗ ಮಾನವನು ತನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಭ್ರಷ್ಟನಾಗುತ್ತಾನೆ 

ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಒಳಗಿಥಿಂದ ಬರುವ ಒತ್ತಡವೇ ಇದು; ಆಗ ಅವನು ಅದನ್ನು ತನ್ನ 

ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಮಾನವನು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ 

ಅಧ್ಯಾತ್ಮಸ್ಥಿತಿಗೆ ಜಾಗೃತನಾಗುತ್ತಾನೆ, ಆಗ ಅವತರಣವು ಆಯಿತೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.” 
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ಇದರ ಅರ್ಥ ನಿಜನಾಗಿ ಅವತಾರ ಸುಳ್ಳೆಂಬ ಆಜ್ವಿ ಪ್ರತಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ 

ತೋರುತ್ತದೆ. 

ಪ್ರಭುಪಾದರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ “ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಇಗಿಸ7ತತಗಿಳತ್ತ: ಎಂದು ಹೇಳಿ 

ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆಯ ತಡೆ ಕೇತ: ರಣ; ಫಂ: ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ 

ಅಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲದೇ ಸಾಮಾನ್ಯಮಾನವನು ಕೃಷ್ಣನು ಮಾಡಿದ ಅದ್ಭುತ 

ಲೀಲಾ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಾರನೆಂಬುದೇ ಇವರ ದೃಢನಾದನಂಬಿಗೆ. ಆದುದರಿಂದ 

ಭಗವಂತನು “ಮನುಷ್ಯದೇಹವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಡ್ದೇನೆಂದು ನನ್ನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವನರು 

ಮೂಢರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. 

ಮನುಷ್ಯದೇಹವನ್ನು ಭಗನೆಂತನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾ ನೆಂದು ಹೇಳುವವರು 

ಆಸುರೀಪುರುಷರೆಂದು ಓಳಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ 

ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಧ್ಯಾಯದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಉಳಿದು ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು 

ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವತಾರಗಳೂ ಮತ್ತು 

ಕರ್ಮಗಳೂ ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂದು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಕರ್ತಾ 
ಎಂದೂ ಅಕರ್ತಾ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲದರ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಹು ಅನುಕೂಲ 
ನೆಂದು ನೇಂಕಟಿನಾಥ ಮೊದಲಾದವರು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕರ್ತ್ಯತ್ವವು 

ಸುಳ್ಳೆಂದೊ ಅಕರ್ತ್ಯತ್ವವು ನಿಜವೆಂದೂ ಅವರ ಮತ. 

ಹನ್ನೆರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದರ ಫಲವೆಂದರೆ ಯೋಗಿಯು 

ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿತ್ಯಜಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ಭಗವಂತನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೆಂದು ಅನರು 

ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅರ್ಜುನನು ವಿರಕ್ಷಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ 

ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಜ್ಞಾ ನಯೋಗದ ಬೆನ್ನುಹತ್ತ ಬೇಕೆಂಬುದೇ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ 

ನ 

ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಕಾರರು ಎಂಬ ವಾ ; ಖ್ಯಾನಕಾರರಿದ್ದ 

ಕೆಂದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರೇ ತಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯ ಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೇ ಜ್ಞಾ ನೆ ಕರ್ಮ 

ಸಮುಚ್ಛಯನಾದಿಗಳು. ಹಾರೀತನು ಘೇ ಫೆ: 

aie pred ware afer 7: 

ade asd grad ಇರತಕ್ಕ | 
ಇವರು ದೆ ತ ಮತವಾದಿಗಳಿದ್ದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಉಪಲಬ್ಧ ನಿದ್ದ 

ಆತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು (ಗೀತೆಯ ಮೇಲೆ). ೧೮ನೇ ಶ್ಲೊ (ಕದ ಶ್ಲ 

ಶಂಕರಾಜಾರ್ಯಕೆ ತಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಕಾರರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಸ 

ದಿಸಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗ 3೫% ಪ $e od 
amma Teese seaifor aif ತ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು 
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ಪರಮಾತ್ಮನ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಫಲವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಕರ್ಮವು 

ಅಕರ್ಮವೆನಿಸುತ್ತದೆಂಬುದು ವೃತ್ತಿಕಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ 
ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಭಗವಂತವನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿರುವದರಿಂದ 

ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಈ ನ್ಯಾಖ್ಯಾನನನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದಾರೆಂಬಂದು ಓದುಗರಿಗೆ 

ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕೆಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ೨೯ ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಳ ಇಗ: 

ಎಂಬಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಕಾರರು ಇಂ qT: sea 2೫1 fT) 
222121 ಗಢ: ಎಂದು ನುಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಂತೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಪರತಯಾ 

ವೃತ್ತಿಕಾರರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದನ್ನು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. 

ಅಂಶೂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳನ್ನೇ ಎದುರಿಸಿ ಮಧುಸೂದನ 

ಸರಸ್ವತಿಯವರು ನೀಲಕಂಠರು ಶ್ರಿಧರರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಭಾಷ್ಯೋ 

ತೃರ್ಷ ದೀಪಿಕಾಕಾರರು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. 

ಆದರೆ ಇವರೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಧರರು ಬಹಳ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರನ್ನು 

ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿ ರುನದನ್ನು ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಡುವಂತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ೧೮ ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ 

ಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವದನ್ನು ಅವರೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಉಳಿದ ಅದ್ವ್ರೈತಿ 

ಗಳೆಲ್ಲ ಕರ್ಮದ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಶ್ರೀಧರರು 
ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಖಂಡಿಸಿದ ವೃತ್ತಿ ಕಾರನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. 

5. ಜK. ಬೆಳವಲಕರರು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಹೊರೆತ ವೃತ್ತಿಕಾರರಾದ ಆನಂದವರ್ಧನರ 

ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಸಂಸಾದಿಸಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆನಂದನರ್ಧನರು ಧ್ವನ್ಯಾ ಲೋಕ 

ಕಾರರಾದ ಆನಂದವರ್ಧನರಿಂದ ಬೇರೆಯವರೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ವೃತ್ತಿ ಕಾರರು 

ಜ್ಞ್ಞಾನಕರ್ಮ ಸಮುಚ್ಚಯ ವಾದಿಗಳು, "" ಗಿ ೫011 ೫7೪೫೩1೮ ಇ 

ಕಗತತ್ವಗಾಕಿಸ fafgee saedonfadddsed: ನಾಲ್ಕು ನರ್ಣ, ಆಶ್ರಮ 
ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸ್ವಕರ್ಮದಿಂದಲೇ ಮುಕ್ತಿಯೆಂದು ಅವರ ವಾದ. 

ಅದಕ್ಕೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬೆಳನಲಕರರು ಸಾರಾಂಶ ರೂಪದಿಂದೆ ಹೀಗೆ 

ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "A Samuchaya or coordination act to Shankara is 

possible oniy when the two factors are equipotent (ಕ್ಷೇಪಷಈ) 

‘and are regarded from start to finish as equally indepen 

dable in the production of the final result. Shankara refuses 

to accept such an unbroken alliance between knowledge and 

action as mutually contradicting entitics like light and 

darkness. As darkness cannot co-exist with light, but can 



೨೪೮ ಅಧ್ಯಾಯ ೪ 

form the normally indispensable precondition for the coming 

in of light, so he is willing to admit gf as ancillary to know- 

ledge; 88 helpful in purifying the intellect prior to its being 

illumined by the sun of knowledge.’ ಇಲ್ಲಿ ನೆಂದರೆ ಅನಸರೋಕ್ಸ 

ಜಾ ನವೆಂದೇ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. 
ಹಾಗೆಯೇ ೧೯, ೨೧, ೨೨ ಮತ್ತು ೨೩ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು, 

ಮಧುಸೂದನ ಸರಸ್ವತಿಯವರು, ನಿೀಲಕಂಠರು ಸಾಧಕನಿಗೆ, ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ, ಗೃಹಸ್ಥ 

ವಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಶ್ರಿಢರರು ಮಾತ್ರ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ 

ರಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತಿದೆಂದು ಆ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಅರ್ಡ್ಸೈ 

ಸಿದ್ದಾರೆ. 3೫ ನೇ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ದ್ವೈತ ಪರವಾಗಿಯೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶಂಕ 

ರಾನಂಡರು ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಅದ್ವೈತ ಪರವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 
ಅವರು ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಯು ನಿಷ್ಣುವನ್ನು ಹೋಮ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು 
ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ 

ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ ತಾತ್ಪರ್ಯ. 

ಈ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಅನಕಾರದ ದೇಹಗಳು 

ಅಪ್ರಾಕೃತವಾಗಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳುಂಟು ಎಂದು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. 
ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಅವತಾರಗಳು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತವೆ 

ಅವುಗಳು ಹುಟ್ಟು ವದಿಲ್ಲ ಸಾಯುವದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಂದ್ಲಾರೆ. 
೮೯ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರೂ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರೂ 

ವೇದವ್ಯಾಸರು ಭಗವಂತನ ಅವಶಾರವಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. (waco 

seq wdgadd eqarfagefe wai (9-೮) ತಮ್ಮ 
ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಉಪದೇಶದಿಂದ ಜನರನ್ನು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸುವದು ವ್ಯಾಸಾದಿ 

ಗಳಿಗೆ ಸಹಿತ ಸಾಧ್ಯವಾದುದರಿಂದ ಭಗವಂತನು ಅವತರಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು 

ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ವ್ಯಾಸರು ಸರಮಾತ್ಮನ ಅವತಾರವಲ್ಲವೆನ್ನುವದು 

ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ. 
ಅದರ ಹಾಗೆ ೪-೯ ರಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು (Tse ator; fip- 

feet ೫೫೫10 gfe 7 foe; | sararfeq efiadastaTd. 
ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮವು ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ತೀರುತ್ತದೆನ್ನುವ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ 

ವ್ಯಾಸಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಎಂದು ದೇಶಿಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದರ ಮೇಲಿಂದ ವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮವಿರುವದರಿಂದ ವ್ಯಾಸರು ಭಗವಂತನ 

ಅವತಾರನಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ದೇಹೆವು ಗತ್ ಎಂದು 

ಹೇಳಿ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಈ ಎಂದು ಮಾಡಿ 
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ದ್ಹಾಕೆ.. ಇವರ ಮತದಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರವೆಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಆವತಾರದೆ ಶಿಲಾವಿಗ್ರಹನನ್ನು 

ಸಹ ಅರ್ಚಾವತಾರವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆ 8ಲಾವಿಗೃಹಗಳು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ 

ಅವತಾರವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. (8೫ ಶ್ವಾರಗರಗಾಾಕಗತ ಕಕ್ಷ 8೧ 

aiaareqetitss wd: ). ಶ್ರೀರಂಗಂ ಮೊದಲಾದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ 

ಕರುವ ವಿಗ್ರಹಗಳೂ ಸಹ ಅಪ್ರಾಕೃತನಾದವು ಎಂದು ಅವರ ನಂಬಿಕೆ. ಭಕ್ತರ 

ಮೇಲಿನ ಅಂತಃಕರಣದಿಂದ ಭಗವಂತನು ಥಿರ್ನಾಹವಿಲ್ಲದೆ. ಈ ತರಹೆದ ವಿಗ್ರಹಗಳಾಗಿ 

ಅವತರಿಸುತ್ತಾನೆಂದು ಅವರ ಮತ, 
ವಿಶಿಷ್ಟಾಡ್ವೈೈತಿಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನು ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣನೂ ಅಹುಡು 

ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣನೂ ಅಹುದು ಗಡಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಂಬಾರ ನಿಮಿತ್ತ 

ಕಾರಣನು; ಮಣ್ಣು ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ೧೪ ಮತ್ತು ೨೪ರಲ್ಲಿ 

ಇದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಇನ್ನು ಕರ್ಮ ಅಕರ್ಮ ವಿಕರ್ಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ 

ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಕ್ಕೆಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿಯೇ 

ಇದೆ. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಅಭಿನ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಹರಿಯು ಕರ್ತಾ ಆದುದರಿಂದ ಹರಿಗೆ 

ಅರ್ಪಿಸುವದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ 

ಕೋರುವ ಕತೃತ್ವವು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆರರೆ ರಾಮಾನುಜಾಚಾ 

ರ್ಯರು ಕರ್ಮ ಅಕರ್ಮಗಳೆಂದರೆ ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾ ನವೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ 

ನಡುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಒಂದು ಭಾಗ ಮತ್ತು ಕರ್ಮ 

ನುತ್ತೊಂದು ಭಾಗ. ಯೋಗಿಯು ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದಿಸಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡುಬೇಕೆಂಬಂದೇ 

ಭೆಗನಂತನ ಮತವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ೩ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಮುಂದಿನ 

ಭಾಗವನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಅಂಶವಾದ ಜ್ಞಾ ನವನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ 

ಭಗವಂತನು ಮೀಸಲಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ರಾಮಾನುಜರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾ ನ 

ಖಯೋಗೆದಕ್ಸಿಂತ ಕರ್ಮಯೋಗವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದರೂ ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಂಶವಾದ 

ಕರ್ಮದಕ್ಕಿಂತ ಜ್ಞಾನೇ ಕ್ರೀಷ್ಠನೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ರಾಮಾನುಜರಿಗೂ ಮಧೆ ರಿಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶದಲ್ಲಿ ವೈಷಮ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಿ 

ನಹುದು. ಮೊದಲಿಗೆ ಅವನ ಅವತಾರಗಳೂ ಅವುಗಳ ಲೀಲಾ ಚರಿತ್ರೆಗಳಿಂದ ಅವನ 

ನುಹಿಮೆಯನ್ಸು ಹೊಗಳಲಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಜೀವನು ಅವಲಂಬಿ 

ಓದ್ಹಾನೆನ್ನುವದು ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮತ್ತು 

ಕತ್ಯನಾದ ಕತೃತ್ವವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಮೇಲೆ ನಾನಾ ತರಹದ ಯಜ್ಞಗಳ 

ಕ್ರಸ್ತಾನ; ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಭಗವದರ್ಶಣ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲಡೇ ಮಾಡ 

ನೀಕೆನ್ನುವದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರನೇ ಕೊನೆ ಗುರಿಯು. 



೨೫೦ ಅಧ್ಯಾಯ ಲ 

ಇದು ಅಧ್ಯಾಯದ ರೂಪರೇಷೆಯು ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೇ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನ. 

ಆದುದರಿಂದಲೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಜೋದಿಸಿದ್ದಾನೆ. 

ಮತ್ತು ಆತ್ಮಾರ್ಸಣವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು, 

ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಲವು ಸಾರೆ ಆಣ ಎಂದರೆ ' 

ಜೀವಾತ್ಮನೆಂದೇ ಅಧೆ 4” ಸಿದ್ಧಾರಿ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ 

ಮಧ್ವರು ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸರ್ವಕತೃತ್ವದಿಂದಲೂ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ಹ , 

ದಿಂದಲೂ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವದಿಂದಲೂ ಬಹುವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಡಾ. ಬೆಳವಲಕರವರ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ತಾತ್ಸರ್ಯವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದೆ :- 

ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಗೆ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹದ ಮಹತ್ವ ಶವನು ಸ ಹೇಳಿ ಮುಂದಿ 1 

ಹೇಗೆ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಧ್ಯಾನಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗ ಮಾಡಿ 

ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ೩ ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ೧೦ ರಿಂದ ೧೫ ವರೆಗೆ : 

ಅಂಶತಃ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಯಜ್ಞ ರಹಸ್ಯವು ಈ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ೨೪ ರಿಂದ 

೩೩ರ ವರೆಗೆ ವಿಕ್ಮರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಜ್ಞಾನವು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾದುದರಿಂದ, ಯಜ್ಞ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ತು ಈ ಜ್ಞಾನದ ಸಲುವಾಗಿ , 
ಇ ಇಗ 8 ಪ್ ಟಿ 

ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜ್ಞಾನ ಬೌದ್ಧಿಕ ಜ್ಞ್ಞನವೋ ಅಥವಾ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಿಕಪೋ ? ಕೇವಲ , 

ಬೌದ್ಧಿಕ ಜ್ಞಾನವು (ತಗಡಿನ: di ಇರರಕಕ್ರಾಕೀರ್ಟೆ) ಎಲ್ಲ 
ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಾರದು. ಹಾಗೆಯೇ ಇಷ ar ೮೯1 ೯1% 

affect ಜ್ಞಾ ನದಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ 

ನೆಂಬುದು ಬೌದ್ಧಿಕ ಜ್ಞಾ ಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಾರವು ಈ ಜ್ಞಾ ನದ ಬಲದಿಂದ ಸರ್ವ 

ಸಂಶಯಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು Me ಯೋಗವನ್ನು ಎಂದರೆ ' 

ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಕತೃತ್ವಾಭಿಮಾನ ಬಿಟ್ಟು ಆಚರಿಸು ಎಂದು ಭಗವಂತನು 

ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅಣಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಗೆ 

ಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ಸನ್ಯಾಸ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ 

ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ 

ದೊರಕಿದೆ, ಆದರೆ ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿಯು ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಭಸ್ಮ ಮಾಡುತ್ತಣಿ 
ಎಂದಾಗ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದವೇ ಇಬ್ಲ. 

ಇದರಲ್ಲಿ ಚಾತುರ್ವರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿಲ್ಲ. ಉಳಿದ ಅಂಶದಲ್ಲಿ 


